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TIIVISTELMÄ

Ranskan kielen A-oppimäärä
Oppimistulosten arviointiin ranskan kielen A-oppimäärässä keväällä 2013 osal-
listui yhteensä 1 087 oppilasta 91 koulusta. Otos vastasi noin 90 prosenttia rans-
kan A-oppimäärää lukuvuonna 2012–2013 opiskelleista yhdeksänsien luokki-
en oppilaista. Oppimistulosten raportoinnista jätettiin kuitenkin pois Helsingin 
ranskalais-suomalainen koulu, minkä jälkeen arviointiin osallistuneita oppilaita 
oli 1  023 (85 % ikäluokasta). Oppilaista tyttöjä oli 703 ja poikia 318, kaksi 
oppilasta ei ilmoittanut sukupuoltaan. Oppilaiden yleisin äidinkieli oli suomi  
(95 %). Oppilaista noin 70 prosenttia opiskeli Etelä-Suomessa ja valtaosa (80 %) 
asui kaupunkimaisissa kunnissa.

Oppilaiden ranskan kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämisteh-
tävillä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (790) suoritti myös puhumis-
taitoa mittaavat tehtävät. Parhaimmat tulokset saatiin luetun ymmärtämis- ja 
puhumistehtävissä. Vaikeimmat taidot oppilaille olivat kirjoittaminen ja kuullun 
ymmärtäminen.  

Kouluarvosanaa kahdeksan vastaavalle, vähintään hyvän osaamisen taitota-
solle A2.2 ylsi luetun ymmärtämistehtävissä 66 ja kuullun ymmärtämistehtävissä 
48 prosenttia oppilaista. Tuottamistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taito-
tason A2.1 saavutti puhumistehtävissä 56 ja kirjoittamistehtävissä 47 prosenttia 
oppilaista. Erinomaiseen osaamiseen (B1.1 tai enemmän) ylsi luetun ymmär-
tämistehtävissä 46 ja kuullun ymmärtämistehtävissä kuusi prosenttia oppilaista. 
Puhumistehtävissä erinomaisen osaamistason (A2.2 tai enemmän) saavutti 32 ja 
kirjoittamistehtävissä 28 prosenttia oppilaista. 

Tyydyttävään osaamiseen (A2.1) ylsi luetun ymmärtämistehtävissä 23 ja kuul-
lun ymmärtämistehtävissä 33 prosenttia oppilaista. Tuottamistehtävissä tyydyt-
tävän osaamisen (A1.3) saavutti puhumistehtävissä 20 ja kirjoittamistehtävissä 
24 prosenttia oppilaista. Vähintään kaksi taitotasoa hyvän osaamisen taitotasoa 
alhaisemmalle, heikolle osaamistasolle oppilaita jäi eniten kuullun ymmärtä-
mistehtävissä (19 %) ja kirjoittamistehtävissä (18 %). Muissa osataidoissa heikon 
tuloksen saaneita oppilaita oli puhumistehtävissä 13 ja luetun ymmärtämisteh-
tävissä 11 prosenttia oppilaista.

Oppilaiden tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli B1.1, mikä vas-
taa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla kielitaidon tasojen kuvaus-
asteikolla toimivaa peruskielitaitoa. Kuullun ymmärtämistehtävissä tyypillisin 
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taitotaso oli A2.2 (kehittyvä peruskielitaito), puhumistehtävissä A2.1 (perus-
kielitaidon alkuvaihe) ja kirjoittamistehtävissä A1.3 (toimiva alkeiskielitaito). 
B1.1-tasoinen kielitaito mahdollistaa selviytymisen arkielämän vaihtelevissa 
viestintätilanteissa, tasot A2.1 ja A2.2 välittömän sosiaalisen kanssakäymisen 
perustarpeet. Taitotasolla A1.3 on mahdollista selviytyä suppeasti viestimällä 
kaikkein tutuimmissa tilanteissa. 

Oppilaiden saamiin tuloksiin vahvimmin yhteydessä ollut taustatekijä oli rans-
kan oppimäärä, eli oliko oppilas opiskellut ranskaa A1- vai A2-oppimäärän 
tavoitteiden mukaisesti. Eniten oppimääräsidonnaisia olivat kuullun ymmärtä-
minen ja kirjoittaminen, sitten luetun ymmärtäminen. Kuullun ymmärtämisteh-
tävissä A1-oppimäärän mukaan opiskelleista vähintään hyvän osaamisen taito-
tason saavutti 64, luetun ymmärtämistehtävissä 77, kirjoittamistehtävissä 66 ja 
puhumistehtävissä 65 prosenttia oppilaista. Vastaavat osuudet A2-oppimäärässä 
olivat kuullun ymmärtämistehtävissä 43, luetun ymmärtämistehtävissä 62, kir-
joittamistehtävissä 41 ja puhumistehtävissä 54 prosenttia oppilaista.   

Muita oppilaiden tuloksiin yhteydessä olleita taustatekijöitä olivat vanhempi-
en koulutustausta, oppilaan jatko-opintosuunnitelmat ja kirjoittamistehtävissä 
myös oppilaan sukupuoli. Ylioppilasvanhempien lukioon menevät tytöt saivat 
kaikissa osataidoissa parhaimmat tulokset. Heikoiten menestyivät ammatilli-
seen koulutukseen pyrkineet pojat. Myös läksyjen tekemiseen käytetyllä ajalla 
ja läksyjen teon säännöllisyydellä oli selkeä yhteys A-ranskan oppimistuloksiin: 
parhaiten eri osataidoissa menestyivät ne, jotka käyttivät läksyihin aikaa puo-
lesta tunnista tuntiin ja ilmoittivat tekevänsä läksynsä lähes aina.

Oppilaiden keskimääräiset käsitykset omasta osaamisestaan, ranskan hyödyl-
lisyydestä ja ranskan opiskelusta olivat neutraaleja. Omasta osaamisestaan op-
pilaiden käsitykset olivat kuitenkin lähes kielteiset (keskiarvo 2,54), sillä yli 
puolet oppilaista piti itseään huonona ranskan kielessä ja seitsemän oppilasta 
kymmenestä ranskaa vaikeana oppiaineena. Valtaosa oppilaista (80 %) piti kui-
tenkin ranskan kielen arvosanaa sopivana osaamiseensa nähden. Vajaa puolet 
oppilaista oli sitä mieltä, että ranskan osaaminen on nykyaikana tärkeää, vajaan 
neljänneksen mielestä ei. Noin kolmannes oppilaista uskoi tarvitsevansa rans-
kaa työelämässä, sen sijaan yli puolet oppilaista ei uskonut tarvitsevansa rans-
kaa arkielämän tilanteissa. Myös oppilaiden käsitykset ranskan mieluisuudesta 
sekä ranskan kielen tehtävien kiinnostavuudesta vaihtelivat: vain niukka kol-
mannes opiskeli ranskaa mielellään ja runsaan viidenneksen mielestä ranskan 
tehtävät olivat kiinnostavia. Tytöt kokivat ranskan keskimäärin jonkin verran 
hyödyllisemmäksi kuin pojat, ja he myös pitivät ranskan kielestä jonkin verran 
poikia enemmän. Sen sijaan tyttöjen ja poikien keskimääräisissä käsityksissä 
omasta osaamisestaan ei ollut juurikaan eroja.
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Oppilaiden saavutusten vaihtelusta suuri osa selittyi koulutason eroilla. Erityises-
ti puhumistaidoissa koulujen välillä oli suuria eroja. Oppimistulosten vaihtelus-
ta koulujen väliset erot selittivät puhumistehtävissä 28, kirjoittamistehtävissä 21, 
kuullun ymmärtämistehtävissä 19 ja luetun ymmärtämistehtävissä 17 prosenttia.  

Saatujen tulosten valossa tärkeimmät oppilaiden kielitaitoon suoraan yhteydes-
sä olevat kehittämistarpeet liittyvät kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistaitojen 
harjoittamisen lisäämiseen mielekkäissä yhteyksissä. A-ranskaan soveltuvan 
oppimateriaalin ajantasaistaminen (erityisesti sähköinen materiaali), tuntityös-
kentelyssä käytettyjen työtapojen monipuolistaminen sekä tieto- ja viestintä-
tekniikan käytön lisääminen edesauttavat oppilaiden mahdollisuuksia kohdata 
aitoja, arkielämän viestintätilanteita kielessä, joka ei näy eikä kuulu oppilaiden 
arkipäivässä samassa määrin kuin esimerkiksi englannin kieli. Oppilaiden us-
koa omaan osaamiseensa ja ranskan hyödyllisyyteen tulee tukea rohkaisemalla 
heitä myös vapaa-ajallaan hyödyntämään esimerkiksi internetin ranskankielisiä 
tarjoumia. Mahdollisuuksia A-ranskan opiskeluun myös Etelä-Suomen kaupun-
kien ulkopuolella tulee lisätä alkavien ryhmien ryhmäkokoja pienentämällä. 

Ranskan kielen opettajien osallistumismahdollisuuksia kielitaidon arviointikou-
lutukseen tulee kouluissa helpottaa. Lisäksi tulisi pohtia kirjallisen ja suullisen 
kielitaidon suhdetta kouluarvosanan määräytymisperusteena. 

Ranskan kielen B-oppimäärä
Oppimistulosten arviointiin ranskan kielen B-oppimäärässä osallistui yhteensä 
1 210 oppilasta 76 suomenkielisestä ja 23 ruotsinkielisestä koulusta. Suomen-
kielisten koulujen oppilaiden lukumäärä oli 909, ruotsinkielisten koulujen 301. 
Oppilaista tyttöjä oli 903 ja poikia 306. Oppilaiden yleisin äidinkieli oli suomi 
(74 %). 

Oppilaiden ranskan kielen taitoa mitattiin kuullun ja luetun ymmärtämistehtä-
villä sekä kirjoittamistehtävillä. Osa oppilaista (944) suoritti myös puhumistai-
toa mittaavat tehtävät. Parhaimmat tulokset saatiin luetun ymmärtämis- ja puhu-
mistehtävissä, sitten kirjoittamistehtävissä. Kuullun ymmärtäminen oli oppilaille 
osataidoista haastavin.

Kaikki oppilaat saavuttivat ymmärtämistehtävissä opetussuunnitelman perus-
teissa (2004) ilmoitetun alemman tavoitetason A1.2. Puhumistehtävissä alem-
man tavoitetason A1.1 saavutti 93, kirjoittamistehtävissä 87 prosenttia oppilaista. 
Vähintään ylemmän tavoitetason saavutti kuullun ymmärtämistehtävissä 52, 
luetun ymmärtämistehtävissä 88, puhumistehtävissä 66 ja kirjoittamistehtävissä 
61 prosenttia oppilaista. 
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Kuullun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (A2.1 tai enem-
män) ylsi oppilaista neljännes, luetun ymmärtämistehtävissä 44 prosenttia. 
Tuottamistaidoissa erinomaisen osaamistason (A1.3 tai enemmän) saavutti pu-
humistehtävissä 38 ja kirjoittamistehtävissä 35 prosenttia oppilaista. Puhumis-
tehtävissä taitotason A1.1 alle jäi seitsemän oppilasta sadasta, kirjoittamistehtä-
vissä 13 prosenttia. 

Oppilaiden tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli A1.3, mikä vas-
taa opetussuunnitelman perusteissa (2004) olevalla kielitaidon tasojen kuvaus-
asteikolla toimivaa alkeiskielitaitoa. Kuullun ymmärtämis- ja puhumistehtävissä 
tyypillisin taitotaso oli A1.2 (kehittyvä alkeiskielitaito), kirjoittamistehtävissä tai-
totasoille A1.1 (kielitaidon alkeiden hallinta) ja A1.2 (kehittyvä alkeiskielitai-
to) yltäneitä oli lähes yhtä suuri osuus oppilaista. A1.1–A1.3-tasoinen kielitaito 
mahdollistaa suppean viestinnän kaikkein tutuimmissa tilanteissa. 

Oppilaiden tuloksiin vahvimmin yhteydessä olleet taustatekijät olivat vanhem-
pien koulutustausta ja oppilaan jatko-opintosuunnitelmat. Eniten vanhempien 
koulutustausta vaikutti luetun ymmärtämis- ja puhumistehtävissä menestymi-
seen, seuraavaksi eniten kirjoittamistehtävissä menestymiseen. Ylioppilastaus-
taisten vanhempien lukioon pyrkineet tytöt saivat parhaat tulokset kaikissa 
osataidoissa. Heikoiten menestyivät ammatilliseen koulutukseen pyrkineet po-
jat, tosin ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä oli B-ranskan lukijoissa vain  
14 prosenttia. Myös läksyjen tekemiseen käytetyllä ajalla ja läksyjen teon sään-
nöllisyydellä oli selkeä yhteys B-ranskan oppimistuloksiin: parhaiten eri osatai-
doissa menestyivät ne, jotka käyttivät läksyihin aikaa edes jonkin verran (alle 
puoli tuntia) ja ilmoittivat tekevänsä läksynsä lähes aina.

Oppilaiden keskimääräiset käsitykset omasta osaamisestaan, ranskan hyödylli-
syydestä ja ranskan opiskelusta olivat neutraaleja. Lähes puolet oppilaista piti 
kuitenkin itseään huonona ranskan kielessä ja kuusi oppilasta kymmenestä 
ranskaa vaikeana oppiaineena. Valtaosa oppilaista piti ranskan kielen arvosa-
naa sopivana osaamiseensa nähden. Oppilaista lähes puolet oli sitä mieltä, että 
ranskan osaaminen on nykyaikana tärkeää, vajaan kolmanneksen mielestä ei. 
Noin kolmannes oppilaista uskoi tarvitsevansa ranskaa työelämässä, sen sijaan 
58 prosenttia oppilaista ei uskonut tarvitsevansa ranskaa arkielämän tilanteissa. 
Oppilaiden käsitykset ranskan mieluisuudesta vaihtelivat neutraalista positii-
viseen: puolet oppilaista opiskeli ranskaa mielellään, viidenneksellä ei ollut 
selkeää kantaa asiasta. Kolmelle oppilaalle viidestä ranska ei ollut yksi koulun 
lempiaineista, eivätkä ranskan tehtävät olleet kiinnostavia 43 prosentille oppi-
laista. Tytöt kokivat ranskan keskimäärin jonkin verran hyödyllisemmäksi kuin 
pojat, ja he myös pitivät ranskasta jonkin verran poikia enemmän. Sen sijaan 
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tyttöjen ja poikien keskimääräisissä käsityksissä omasta osaamisestaan ei ollut 
juurikaan eroja.

Oppilaiden saavutusten vaihtelusta selittyi suuri osa koulutason eroilla. Erityi-
sesti puhumistaidoissa koulujen välillä oli suuria eroja. Oppimistulosten vaih-
telusta koulujen väliset erot selittivät puhumisessa 38, kuullun ymmärtämisessä 
22, kirjoittamisessa 19 ja luetun ymmärtämisessä 14 prosenttia. 

Saatujen tulosten valossa tärkeimmät oppilaiden kielitaitoon suoraan yhteydes-
sä olevat kehittämistarpeet liittyvät kirjoittamistaitojen harjoittamisen lisäämi-
seen mielekkäissä yhteyksissä ja muiden osataitojen harjoitteluun integroituna. 
Erityisesti B-ranskaan soveltuvan oppimateriaalin monipuolistaminen (esim. 
sähköinen materiaali), tuntityöskentelyssä käytettyjen työtapojen monipuolista-
minen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen edesauttavat oppilai-
den mahdollisuuksia kohdata aitoja, arkielämän viestintätilanteita kielessä, joka 
ei näy eikä kuulu oppilaiden arkipäivässä samassa määrin kuin esimerkiksi 
englannin kieli. Oppilaiden uskoa omaan osaamiseensa ja ranskan hyödylli-
syyteen tulee tukea rohkaisemalla heitä myös vapaa-ajallaan hyödyntämään 
esimerkiksi internetin ranskankielisiä tarjoumia. Mahdollisuudet B-ranskan 
opiskeluun myös Etelä-Suomen kaupunkien ulkopuolella tulee turvata alkavi-
en ryhmien ryhmäkokoja pienentämällä. Lisäksi B-ranskassa tavoitetasoja tulisi 
olla vain yksi, joka liitettäisiin selkeästi arvosanaan kahdeksan, samoin kuin 
vieraiden kielten A-oppimäärissä tällä hetkellä tapahtuu. 
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SAMMANDRAG

A-lärokursen i franska
I utvärderingen av inlärningsresultaten i A-lärokursen i franska våren 2013 
deltog sammanlagt 1 087 elever från 91 skolor. Samplet motsvarade cirka 90 
procent av de elever i årskurs nio som läste A-franska läsåret 2012–2013. Ur 
rapporteringen av inlärningsresultaten uteslöts ändå den fransk-finska skolan 
i Helsingfors (Helsingin ranskalais-suomalainen koulu), varefter det i samplet 
ingick 1 023 elever (85 % av åldersklassen). Av eleverna var 703 flickor och 318 
pojkar, två elever uppgav inte kön. Det vanligaste modersmålet bland eleverna 
var finska (95 %). Ungefär 70 procent av eleverna gick i skola i södra Finland 
och en majoritet (80 %) bodde i stadsliknande kommuner.

Elevernas kunskaper i franska mättes genom uppgifter i hör- och läsförståelse 
samt genom skrivuppgifter. En del av eleverna (790) utförde även uppgifter 
som gällde muntliga färdigheter. De bästa resultaten fick eleverna i läsförståelse 
och i de muntliga uppgifterna. Skrivuppgifterna och hörförståelseuppgifterna 
var svårast för eleverna.

Minst till färdighetsnivån A2.2, som motsvarar goda kunskaper och skolvits-
ordet åtta, nådde i läsförståelseuppgifterna 66 procent och i hörförståelseupp-
gifterna 48 procent av eleverna. I produktionsuppgifterna nådde 56 procent av 
eleverna i de muntliga uppgifterna och 47 procent av eleverna i skrivuppgifter-
na minst till färdighetsnivån A2.1, som motsvarar goda kunskaper. Utmärkta 
kunskaper (B1.1 eller högre) hade 46 procent av eleverna i läsförståelseupp-
gifterna och sex procent av eleverna i hörförståelseuppgifterna. En utmärkt 
färdighetsnivå i produktionsuppgifterna (A2.2 eller högre) nådde 32 procent av 
eleverna i de muntliga uppgifterna och 28 procent i skrivuppgifterna.

Av eleverna hade 23 procent nöjaktiga kunskaper (A2.1) i läsförståelseupp-
gifterna och 33 procent i hörförståelseuppgifterna. I produktionsuppgifterna 
var kunskaperna nöjaktiga (A1.3) för 20 procent av eleverna i de muntliga 
uppgifterna och för 24 procent av eleverna i skrivuppgifterna. Mest elever med 
svaga kunskaper, minst två färdighetsnivåer under nivån för goda kunskaper, 
fanns det i hörförståelseuppgifterna (19 % av eleverna) och i skrivuppgifterna 
(18 % av eleverna). Inom de övriga delområdena fick 13 procent av eleverna 
ett svagt resultat i de muntliga uppgifterna och 11 procent i läsförståelseupp-
gifterna. 
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Den mest typiska färdighetsnivån för eleverna i läsförståelseuppgifterna var 
B1.1, som i nivåskalan för språkkunskaper i läroplansgrunderna för den grund-
läggande utbildningen (2004) beskriver fungerande grundläggande språkfär-
dighet. I hörförståelseuppgifterna var den mest typiska färdighetsnivån A2.2, 
(grundläggande språkfärdighet stadd i utveckling), i de muntliga uppgifterna 
A2.1 (den grundläggande språkfärdighetens begynnelseskede) och i skrivupp-
gifterna A1.3 (fungerande elementär språkfärdighet). Språkfärdighet på nivån 
B1.1 ger eleverna förutsättningar att klara sig i olika kommunikationssituationer 
i vardagen. Nivåerna A2.1 och A2.2 ger i sin tur grundförutsättningar för direkt 
socialt umgänge samt kort redogörelse och språkfärdighet på nivå A1.3 möjlig-
gör begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna.

Den bakgrundsfaktor som korrelerade starkast med elevernas resultat var 
lärokursen i franska, det vill säga om eleven läst franska enligt målen för A1- 
eller A2-lärokurs. Starkast bundna till lärokursen var resultaten i hörförståelse-
uppgifterna och skrivuppgifterna, sedan resultaten i läsförståelseuppgifterna. 
Minst till färdighetsnivån för goda kunskaper nådde i hörförståelseuppgifterna  
64 procent, i läsförståelseuppgifterna 77 procent, i skrivuppgifterna 66 procent 
och i de muntliga uppgifterna 65 procent av de elever som studerat franska 
enligt målen för A1-lärokursen. För A2-lärokursen är de motsvarande andelar-
na 43 procent i hörförståelseuppgifterna, 62 procent i läsförståelseuppgifterna,  
41 procent i skrivuppgifterna och 54 procent av eleverna i de muntliga upp-
gifterna.

Andra bakgrundsfaktorer som korrelerade med elevernas resultat var föräld-
rarnas utbildning, elevernas planer för fortsatta studier och i skrivuppgifterna 
också elevens kön. Bäst inom alla delområden klarade sig de flickor som hade 
sökt till gymnasiet och vars föräldrar var studenter. Sämst klarade sig i sin tur 
de pojkar som sökt till yrkesutbildning. Det fanns också ett tydligt samband 
mellan inlärningsresultaten i A-franska och hur mycket tid som avsattes för läx-
or samt hur regelbundet läxorna gjordes: de elever som avsatte en halv till en 
timme och uppgav att de nästan alltid gjorde sina läxor klarade sig bäst inom 
alla delfärdigheter.

Elevernas uppfattningar om de egna kunskaperna, nyttan av franska och stu-
dierna i franska var i genomsnitt neutrala. Över hälften av eleverna ansåg sig 
emellertid vara dåliga i franska och sju av tio elever uppfattade franska som 
ett svårt läroämne, så vad de egna kunskaperna beträffar var elevernas upp-
fattningar ändå nästan negativa (medeltal 2,54). Merparten av eleverna (80 %) 
tyckte ändå att deras vitsord i franska motsvarade deras kunskaper. Knappt 
hälften av eleverna ansåg att det är viktigt att kunna franska i dag, en knapp 
fjärdedel var av motsatt åsikt. Cirka en tredjedel av eleverna trodde att de 
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kommer att behöva franska i arbetslivet, medan över hälften av eleverna inte 
trodde att de kommer att behöva franska i vardagen. Det fanns också variation 
i elevernas uppfattningar om hur gärna de studerar franska och hur intressanta 
uppgifterna i franska är: endast en knapp tredjedel av eleverna studerade gärna 
franska och en dryg femtedel ansåg att uppgifterna i franska var intressanta. 
Flickorna upplevde i medeltal franska som en aning mera nyttigt än pojkarna 
och de tyckte också en aning bättre om franska än pojkarna. Däremot förekom 
det nästan inga skillnader i flickornas och pojkarnas genomsnittliga åsikter om 
de egna kunskaperna.

En stor del av variationen förklarades av skillnader på skolnivå. Stora skillna-
der mellan skolorna fanns speciellt i de muntliga färdigheterna. Skillnaderna 
mellan skolorna förklarade 28 procent av variansen i muntliga uppgifter, 21 
procent i skrivning, 19 procent i hörförståelse och 17 procent i läsförståelse. 

Resultatet visar att elevernas språkfärdighet främst borde utvecklas genom mera 
träning i hörförståelse och skrivande i meningsfulla sammanhang. Modernare 
läromedel (i synnerhet elektroniskt material) som lämpar sig för A-lärokursen 
i franska, mångsidigare arbetssätt under lektionerna och ökad användning av 
informations- och kommunikationsteknik ger eleverna bättre möjligheter att 
uppleva autentisk vardagskommunikation på ett språk som varken syns eller 
hörs i elevernas vardag i samma utsträckning som till exempel engelska. För att 
stödja elevernas tro på sina egna kunskaper och på att det är nyttigt att kunna 
franska ska eleverna uppmuntras att också på sin fritid utnyttja mera franskt 
material till exempel på internet. Möjligheterna att studera A-franska även ut-
anför städerna i södra Finland borde förbättras genom att man tillåter lägre 
elevantal för att starta grupper. 

Lärarna i franska borde ges bättre möjligheter att delta i utbildning i språkfär-
dighetsbedömning. Dessutom borde man reflektera över förhållandet mellan 
de skriftliga och de muntliga färdigheterna som grund för vitsordet i franska. 

B-lärokursen i franska
Totalt 1 210 elever i 76 finska och 23 svenska skolor deltog i utvärderingen av 
inlärningsresultaten i B-lärokursen i franska. Andelen finska elever var 909 och 
andelen svenska elever 301. Av eleverna var 903 flickor och 306 pojkar. Det 
vanligaste modersmålet bland eleverna (74 %) var finska. 

Elevernas kunskaper i franska mättes med hjälp av uppgifter i hör- och läs-
förståelse samt skrivuppgifter. En del av eleverna (944) utförde även uppgifter 
som mätte de muntliga färdigheterna. De bästa resultaten fick eleverna i läs-
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förståelseuppgifterna och de muntliga uppgifterna, därefter i skrivuppgifterna. 
Hörförståelseuppgifterna var svårast för eleverna.

I läs- och hörförståelseuppgifterna nådde alla elever den lägre färdighets-
nivån A1.2 som beskrivs i grunderna för läroplanen (2004). I de muntliga 
uppgifterna nådde 93 procent av eleverna den lägre färdighetsnivån A1.1, i 
skrivuppgifterna 87 procent. Minst den högre färdighetsnivån nådde i hör-
förståelseuppgifterna 52 procent av eleverna, i läsförståelseuppgifterna 88 pro-
cent, i de muntliga uppgifterna 66 procent och i skrivuppgifterna 61 procent. 

I hörförståelseuppgifterna nådde en fjärdedel av eleverna nivån för utmärkta 
kunskaper (A2.1 eller högre), i läsförståelseuppgifterna 44 procent. I produk-
tionsuppgifterna nådde 38 procent av eleverna en utmärkt färdighetsnivå (A1.3 
eller högre) i de muntliga uppgifterna och 35 procent av eleverna i skrivupp-
gifterna. I de muntliga uppgifterna låg sju procent av eleverna under den lägsta 
färdighetsnivån, i skrivuppgifterna 13 procent. 

Den vanligaste färdighetsnivån i läsförståelseuppgifterna var A1.3, som i ni-
våskalan för språkkunskaper i grunderna för läroplanen (2004) beskriver fung-
erande elementär språkfärdighet. Den vanligaste färdighetsnivån i hörförståel-
seuppgifterna och de muntliga uppgifterna var A1.2 (elementär språkfärdighet 
stadd i utveckling). I skrivuppgifterna fördelades andelen elever nästan jämnt 
mellan A1.1 (kunskaper i de första grunderna i språket) och A1.2 (elementär 
språkfärdighet stadd i utveckling). Språkfärdighet på nivå A1.1–A1.3 ger förut-
sättningar för begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna. 

De bakgrundsfaktorer som korrelerade starkast med elevernas resultat var för-
äldrarnas utbildning och elevernas planer för fortsatta studier. Mest påverka-
de föräldrarnas utbildning resultatet i läsförståelseuppgifterna och de muntliga 
uppgifterna, näst mest i skrivuppgifterna. De flickor som hade för avsikt att 
fortsätta i gymnasiet och vars föräldrar var studenter nådde det bästa resultatet 
inom alla delfärdigheter. Sämst klarade sig de pojkar som sökte till yrkesutbild-
ning. Deras andel av eleverna som läste B-franska var dock endast 14 procent. 
Det fanns också ett tydligt samband mellan inlärningsresultaten i B-franska och 
hur mycket tid som avsattes för läxor samt hur regelbundet läxorna gjordes: de 
elever som avsatte ens lite tid (mindre än en halv timme) på läxor och uppgav 
att de nästan alltid gör sina läxor klarade sig bäst inom alla delfärdigheter.

Elevernas uppfattningar om sina egna kunskaper i franska, nyttan av franska 
och studierna i franska var i genomsnitt neutrala. Närmare hälften av eleverna 
ansåg dock att de är dåliga på franska och sex av tio elever att franska är ett 
svårt läroämne. Merparten av eleverna tyckte att deras vitsord i franska mot-
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svarade deras kunskaper. Nästan hälften av eleverna ansåg att det är viktigt att 
kunna franska i dag, en knapp tredjedel var av motsatt åsikt. Cirka en tredje-
del av eleverna trodde att de kommer att behöva franska i arbetslivet, medan  
58 procent av eleverna inte trodde att de kommer att behöva franska i varda-
gen. Elevernas uppfattning om hur gärna de studerar franska varierade: hälften 
av eleverna studerade gärna franska, en femtedel hade ingen klar åsikt. För tre 
av fem elever hörde franska inte till favoritämnena i skolan och 43 procent av 
eleverna tyckte att uppgifterna i franska inte var intressanta. Flickorna upplev-
de i medeltal franska som en aning mera nyttigt än pojkarna och tyckte också 
en aning bättre om franska än pojkarna. Däremot förekom inga skillnader i 
flickornas och pojkarnas genomsnittliga åsikter om de egna kunskaperna.

En stor del av variationen i elevernas resultat förklarades av nivåskillnader mel-
lan skolorna. Stora skillnader mellan skolorna noterades speciellt i de muntliga 
färdigheterna. Skillnaderna mellan skolorna förklarade 38 procent av variatio-
nen i inlärningsresultatet i de muntliga uppgifterna, 22 procent i hörförståelse-
uppgifterna, 19 procent i de skriftliga uppgifterna och 14 procent i läsförståel-
seuppgifterna.

Utgående från resultatet skulle det bästa sättet att förbättra elevernas språkfär-
dighet vara att i högre grad träna hörförståelsefärdigheter i meningsfulla sam-
manhang integrerat med andra delfärdigheter. Mångsidigare läromedel (t.ex. 
digitalt material) som särskilt lämpar sig för B-lärokursen i franska, mångsidi-
gare arbetssätt under lektionerna och ökad användning av informations- och 
kommunikationsteknik ger eleverna bättre möjligheter att uppleva autentisk 
vardagskommunikation på ett språk som varken syns eller hörs i elevernas 
vardag i samma utsträckning som till exempel engelska. För att stödja elev-
ernas tro på sina egna kunskaper och på att det är nyttigt att kunna franska 
ska eleverna uppmuntras att också på sin fritid utnyttja mera franskt material 
till exempel på internet. Utöver det borde möjligheterna att studera B-franska 
även utanför städerna i södra Finland tryggas genom mindre gruppstorlekar. 
Dessutom borde det i B-franska finnas endast en färdighetsnivå för vitsordet 8, 
på samma sätt som i A-lärokurserna i främmande språk. 
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SUMMARY

A syllabus in the French language
In the spring of 2013, a total of 1,087 pupils from 91 schools participated 
in an assessment of learning outcomes for the A syllabus in the French lan-
guage. The sample represented approximately 90 per cent of pupils who stud-
ied French in accordance with the A syllabus in the ninth grade in 2012–2013. 
Learning outcomes of the Helsinki French-Finnish school were not report-
ed, however; after this deduction, the number of students participating in 
the assessment was 1,023  (85 per cent of the age group). There were 703 
girls and 318 boys in the sample; two pupils did not state his or her gender. 
The majority had Finnish as their mother tongue (95 per cent). Approximate-
ly 70 per cent of the pupils studied in southern Finland, with the majority  
(80 per cent) living in urban municipalities.

The pupils’ French language proficiency was assessed by means of listening 
and reading comprehension and writing assignments. A number of pupils (790) 
were also assessed in spoken language.  The pupils did best in reading com-
prehension and spoken assignments, while writing and listening comprehen-
sion proved more difficult.  

The level of good performance, A2.2 - corresponding to a grade 8 on a scale 
of 4–10 - or higher was attained by 66 per cent of pupils in reading compre-
hension and by 48 per cent in listening comprehension. In productive skills, 
the level of good performance, A2.1 or higher was attained by 56 per cent of 
pupils in spoken and 47 per cent in writing assignments. The level of excellent 
performance (B1.1 or higher) was attained by 46 per cent of pupils in reading 
and six per cent in listening comprehension. In spoken assignments, the level 
of excellent performance (A2.2 or higher) was achieved by 32 per cent and in 
writing assignments by 28 per cent of pupils. 

23 per cent of pupils attained the level of satisfactory performance (A2.1) 
in reading comprehension, whereas in listening comprehension 33 per cent 
reached this level. In productive skills, the level of satisfactory performance 
(A1.3) was attained by 20 per cent of pupils in speaking and 24 per cent 
in writing. The number of pupils with poor performance, deviating at least 
two levels from good performance, was highest  in listening comprehension  
(19 per cent) and writing assignments (18 per cent). In other skills, a poor level 
of performance was shown by 13 per cent of pupils in speaking and 11 per 
cent in reading comprehension.
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The most common proficiency level in reading comprehension was B1.1 cor-
responding to the level of functional basic language proficiency according to 
the scale set out in the National Core Curriculum for Basic Education (2004). 
The most common proficiency level in listening comprehension was A2.2 (de-
veloping basic language proficiency), A2.1 in speaking (initial stage of basic 
language proficiency) and A1.3 in writing  (functional elementary language 
proficiency). Language proficiency at level B1.1 enables pupils to manage in 
various everyday communication situations, while levels A2.1 and A2.2 cover 
basic needs of immediate social interaction. The proficiency level A1.3 is suffi-
cient for limited communication in the most familiar situations. 

The syllabus studied, i.e. whether the pupils studied French in accordance with 
the A1 or A2 syllabus, constituted the strongest background factor affecting 
the students’ performance. Listening comprehension and writing were most 
closely connected to the syllabus studied. In listening comprehension, 64 per 
cent of pupils studying in accordance with the A1 syllabus  achieved the level 
of good performance. Corresponding figure for reading comprehension was  
77 per cent, for writing 66 per cent and speaking 65 per cent. Among pupils 
studying in accordance with the A2 syllabus, a level of good performance was 
attained by 43 per cent in listening comprehension, 62 per cent in reading com-
prehension, 41 per cent in writing and 54 per cent in speaking assignments.   

Other factors influencing pupils’ performance included their parents’ level of 
education and their plans regarding further education. With writing assign-
ments, also the pupil’s gender was a factor. The best results in all skill areas 
were achieved by girls whose parents had passed the matriculation exam-
ination and who were going to apply to general upper secondary education, 
while boys planning to enter  vocational education and training were among 
the poorest performers. In addition, both the time spent on and regular com-
pletion of homework were clearly linked to performance among pupils study-
ing in accordance with the long syllabus in the French language: the best 
results were achieved by those who spent half an hour to one hour on home 
work and nearly always completed their homework.

On average, pupils expressed neutral opinions about their own proficiency, the 
usefulness of the French language and studying of French. More than a half 
of the pupils thought they had poor skills in the French language, however, 
and seven out of ten pupils found French to be a difficult subject. The majority 
of students (80 per cent) thought that the grade they had received in French 
corresponded to their level of proficiency. Slightly less than a half of the pupils 
considered French skills to be important in today’s world and slightly under 
a quarter found them unimportant. Approximately one third of the pupils be-
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lieved they will need French language skills in working life, while more than 
a half said they were unlikely to need French skills in everyday life. Pupils 
also had varying opinions on how enjoyable French was as a subject, and 
how interesting they found the exercises: merely one third of pupils enjoyed 
studying French and slightly more than a fifth found the exercises interesting. 
On average, girls thought French to be more useful than boys and also liked 
French slightly more than boys. With respect to average conceptions of one’s 
own language skills, there were no real differences between girls and boys.

The variation in pupil attainment was largely explained by differences be-
tween schools. In particular, a great deal of variation between schools was 
observed in speaking skills. Distinctions between schools explained the varia-
tion in learning outcomes to the following degrees: 28 per cent in speaking, 21 
per cent in writing, 19 per cent in listening comprehension and 17 per cent in 
reading comprehension.  

In the light of these results, key development needs that are directly linked to 
the students’ language skills involve increasing the practice of listening com-
prehension and writing skills in meaningful contexts. Updated learning mate-
rials suitable for the A syllabus in French (electronic materials in particular), 
use of more versatile working methods during lessons and increasing the use 
of ICT promote the pupils’ opportunities for encountering genuine everyday 
communication situations in a language that is not visible in their everyday 
lives in the same way as English, for example. Pupils should be supported in 
trusting their own language skills and appreciating the usefulness of the French 
language by encouraging them to take advantage of French-language materials 
in their free time, for example on the Internet. In addition, the possibilities for 
providing teaching in accordance with the A syllabus in the French language 
outside the cities in southern Finland should be improved by decreasing group 
sizes for new groups. 

French teachers should be provided with better opportunities to participate in 
training for language skills assessment. Furthermore, one should consider how 
much relative weight should be given to written and spoken language skills as 
the basis for determining grades. 

B syllabus in the French language
A total of 1,210 students from 76 Finnish-speaking and 23 Swedish-speaking 
schools participated in the assessment of learning outcomes for the B syllabus in 
the French language. The sample comprised 909 pupils from Finnish-speaking 
schools and 301 pupils from Swedish-speaking schools, of which 903 were girls 
and 306 boys. The majority had Finnish as their mother tongue (74 per cent).  
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The pupils’ French language proficiency was assessed by means of listening 
and reading comprehension and writing assignments. A number of pupils (944) 
were also assessed in spoken language. The pupils performed best in reading 
comprehension and speaking assignments, followed by writing assignments. 
Listening comprehension was the most challenging skill for the pupils.

In comprehension assignments, all pupils reached the lower target level 
A1.2, set in the National Core Curriculum for Basic Education (2004). In speak-
ing assignments, the lower target level A1.3 was attained by 93 per cent of 
pupils, in writing assignments by 87 per cent of pupils.  In listening compre-
hension, the upper target level or higher was attained by 52 per cent, in reading 
comprehension by 88 per cent,  in speaking assignments by 66 per cent and in 
writing assignments by 61 per cent of pupils. 

One quarter of the pupils attained the level of  excellent performance (A2.1 
or higher) in listening comprehension assignments; in reading comprehension 
this level was attained by 44 per cent of pupils. In productive skills, the level of 
excellent performance (A1.3 or higher) was achieved by 38  per cent of pupils 
in speaking assignments and 35 per cent of pupils in writing assignments. In 
speaking assignments, seven out of a hundred pupils failed to reach the lower 
proficiency level A1.1; in writing assignments 13 pupils remained below this level.  

The most common proficiency level in reading comprehension was A1.3, cor-
responding to the level of functional elementary language proficiency on the 
scale set out in the National Core Curriculum for Basic Education (2004). In lis-
tening comprehension and speaking assignments, the most typical proficiency 
level was A1.2 (developing elementary language proficiency); in writing assign-
ments the levels of A1.1 (first stage of elementary language proficiency) and 
A1.2  (developing elementary language proficiency) were reached by a nearly 
an equal share of pupils respectively. Language skills at levels A1.1–A1.3 en-
able pupils to engage in limited communication in the most familiar situations.  

Background factors most strongly connected to the pupils’ performance were 
their parents’ level of education and the pupils’ plans for further study. The 
parents’ level of education affected performance in reading comprehension 
and speaking assignments the most, followed by performance in writing as-
signments. Girls whose parents had passed the matriculation examination and 
who had applied for general upper secondary education achieved the best re-
sults in all skills. Poorest performance was found among boys who had applied 
for vocational education and training; however, only 14 per cent of students 
studying French in accordance with the B syllabus had applied for vocational 
education and training. In addition, both the time spent on and regular comple-
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tion of homework were clearly linked to performance among pupils studying 
in accordance with the B syllabus in the French language: the best results in all 
skills were achieved by those who spent at least some time on homework (less 
than half an hour) and nearly always completed their homework.

On average, pupils expressed neutral opinions about their own proficiency, 
the usefulness of the French language and studying of French. Nearly a half of 
the pupils thought they had poor skills in the French language, however, and 
six out of ten pupils found French to be a difficult subject. The majority of pu-
pils thought that the grade they had received in French corresponded to their 
level of proficiency. Nearly half of the pupils considered French skills to be 
important in today’s world and slightly under a third found them unimportant. 
Approximately one third of the pupils believed they will need French language 
skills in working life, while 58 per cent said they were unlikely to need French 
skills in everyday life. Pupils’ opinions on how enjoyable French is varied from 
neutral to positive: half of the pupils enjoyed studying French, while a quarter 
had no clear opinion on the matter. Three pupils out of five said French was 
not one of their favorite subjects, and  43 per cent of pupils found exercises in 
French uninteresting.  On average, girls differed from boys in thinking French 
to be more useful and in liking French slightly more. With respect to average 
conceptions of one’s own language skills, there were no real differences be-
tween girls and boys.

The variation in pupil attainment was largely explained by differences be-
tween schools. In particular, a great deal of variation between schools was 
observed in speaking skills. Distinctions between schools explained the varia-
tion in learning outcomes to the following degrees: 38 per cent in speaking, 22 
per cent in listening comprehension, 19 per cent in writing  and 14 per cent in 
reading comprehension. 

In the light of these results, key development needs that are directly linked to 
the students’ language skills involve increasing the practice of listening skills in 
meaningful contexts and integrating this to other skills. Improving the diversity 
of learning materials, suitable especially for the B syllabus in French (electronic 
materials in particular), using more versatile working methods during lessons 
and increasing the use of ICT will promote the pupils’ opportunities for en-
countering genuine everyday communication situations in a language that is 
not visible in their everyday lives in the same way as English, for example. Pu-
pils should be supported in trusting their own language skills and appreciating 
the usefulness of the French language by encouraging them to take advantage 
of French-language materials on the Internet in their free time, for example. In 
addition, the possibilities for providing teaching in accordance with the B syl-
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labus in the French language outside the cities in southern Finland should be 
improved by decreasing group sizes for new groups. French studied according 
to the B syllabus should have only one target level linked to grade 8, as is the 
case with the A syllabi in foreign languages. 
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JOHDANTO 

Opetushallitus toteutti keväällä 2013 vieraiden kielten ja ruotsin kielen A-op-
pimäärän otosperustaisen arvioinnin, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten 
perusopetuksen päättövaiheessa olevat oppilaat ovat saavuttaneet opetussuun-
nitelman vuonna 2004 vahvistettujen perusteiden mukaiset oppimistavoitteet. 

Arvioitavina olivat perusopetuksessa tavallisimmin opiskellut kielet englanti, 
ruotsi, ranska, saksa ja venäjä. Englannista ja ruotsista arvioitiin A-oppimäärä, 
muista kielistä sekä A- että B-oppimäärät. Arviointihanke käynnistyi vuoden 
2011 lopulla asiantuntijaryhmän kokoontumisella. Projektipäällikkö, erikois-
suunnittelija ja tehtävänlaatijaryhmät aloittivat työnsä vuoden 2012 alussa. Esi-
kokeilut suoritettiin touko–syyskuussa 2012 ja varsinainen arviointi toukokuus-
sa 2013. Aineistot analysoitiin vuonna 2013, ja raportit viimeisteltiin Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) Helsingin toimipaikassa ja julkistettiin 
syksyllä 2014 arviointikeskuksen julkaisusarjassa. 

Arviointihanke oli laajin maassamme toteutettu oppimistulosten arviointi, ja 
siihen osallistui suuri joukko innostuneita, osaavia ja asiaan paneutuneita hen-
kilöitä (ks. liite 3). Arviointiryhmä kiittää kaikkia liitteessä mainittuja henkilöi-
tä, esikokeiluun ja varsinaiseen arviointiin osallistuneita opetuksen järjestäjiä, 
rehtoreita, opettajia, oppilaita ja tiedonhankinnassa avustanutta henkilökuntaa 
kunnissa ja kouluissa.

Hankkeen toteutuksesta vastannut ryhmä ansaitsee kiitokset taitavasta ja hyväs-
sä hengessä tehdystä yhteistyöstä kiireen keskellä. Ryhmään kuuluivat erikois-
suunnittelija FT Marita Härmälä, erikoistutkija KT Juhani Rautopuro ja tutkimus-
sihteerit Mari Huhtanen ja Mika Puukko. Erikoissuunnittelija Chris Silverströmin 
sisällöllinen ja kielellinen asiantuntemus on ollut suureksi avuksi hankkeen eri 
vaiheissa. Julkaisun toimittamisesta ja taitosta kiitämme julkaisusihteeri Sirpa 
Ropposta. Mittava hanke ei olisi toteutunut ilman arviointiyksikön johtajien lu-
jaa ja näkemyksellistä tukea, josta kiitos kuuluu tutkimusprofessori Ritva Jakku-
Sihvoselle ja hänen seuraajalleen opetusneuvos Anu Räisäselle. 

Helsingissä 15.8.2014

Raili Hildén
Projektipäällikkö
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1 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI RANSKAN  
 A- JA B-OPPIMÄÄRÄSSÄ VUONNA 2013

Oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa on osa valtakunnal-
lista koulutuksen arviointitoimintaa, jonka päätarkoituksena on kerätä tietoa 
siitä, miten hyvin opetussuunnitelmien perusteissa asetetut tavoitteet on saa-
vutettu ( Jakku-Sihvonen 2013, 16). Opetushallitus huolehtii oppimistulosten 
arvioinneista perusopetuslain 21 §:n, valtioneuvoston asetuksen 1061/2009 ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön päättämän koulutuksen arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Kansallisen oppimistulosten arviointijärjestelmän tavoitteiden mu-
kaisesti arvioinneilla seurataan erityisesti kansalaisten koulutuksellisen oikeus-
turvan ja tasa-arvon toteutumista (Kansallinen oppimistulosten arviointijär-
jestelmä 1998, 1). Arviointitieto on tarkoitettu hyödynnettäväksi kansallisella 
tasolla koulutussuunnittelun tarpeisiin, paikallistasolla koulutuksen järjestäjä, 
rehtori, opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää kerättyä tietoa jokapäiväisessä 
työssään (1061/2009, § 2 ja 3). Kerätyn tiedon perusteella voidaan tällöin tart-
tua havaittuihin tukitarpeisiin ja muokata opetuksen työtapoja ja käytänteitä 
entistä paremmin toimiviksi. Arviointien tuloksia käytetään myös tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin. Opetuksen järjestäjillä on perusopetuslain mukaan vel-
vollisuus arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 
oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin (Perusopetuslaki 1998/628, § 21). 

Oppimistulosten arvioinnit ovat otantaperustaisia, ja ne kattavat yleensä noin 
viisi prosenttia ikäluokasta. Arviointeja tehdään äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-
aineessa ja matematiikassa säännöllisesti, muissa perusopetuksen oppiaineissa 
noin kerran vuosikymmenessä. Vieraissa kielissä ensimmäiset oppimistulosten 
arvioinnit tehtiin peruskoulun alkutaipaleella ruotsin ja englannin kielten osaa-
misen selvittämiseksi (Takala 1971; Havola-Pitkänen 1974; Hakala & Kärkkäi-
nen 1976) ja sittemmin näiden meillä eniten opiskeltujen kielten tuloksia on 
tutkittu opetussuunnitelmien muutosten myötä (Kärkkäinen 1983; Havola & 
Saari 1993; Karppinen & Sarkkinen 1995; Tuokko 1999; Takala 2004). 2000-lu-
vulla vieraiden kielten oppimistuloksia on arvioitu ranskan, saksan ja venä-
jän A-oppimäärissä (Tuokko 2001; Väisänen 2002) ja ruotsin B-oppimäärässä 
(Tuokko 2008). Vuonna 2009 arvioitiin A-finskan pitkä ja äidinkielenomainen 
oppimäärä (Toropainen 2010). 

Tähän asti laajin vieraiden kielten oppimistulosten arviointi toteutettiin keväällä 
2013. Tällöin arvioitiin englannin ja ruotsin A-oppimäärät sekä ranskan, saksan 
ja venäjän A- ja B-oppimäärät. Englannin A-oppimäärässä sekä ranskan, saksan 
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ja venäjän B-oppimäärässä arviointiin osallistui sekä suomen- että ruotsinkieli-
siä kouluja. Arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin eri oppimääril-
le asetetut tavoitteet on saavutettu perusopetuksen päättövaiheessa. Kyseessä 
oli ensimmäinen kieliaineiden oppimistulosten arviointi, jossa taitotasovertai-
lua sovellettiin kaikkiin kielellisiin osataitoihin arviointiprosessin eri vaiheissa. 
Englannin ja ruotsin oppimistuloksia on aiemmin kuvannut taitotasoin Tuokko, 
jonka väitöskirjatutkimus perustui englannin kielen arviointiaineistoon vuodel-
ta 1999 (Tuokko 2007). Eurooppalaista kielitaidon tasojen kuvausjärjestelmää 
on laajimmin sovellettu kouluikäisten kielitaidon arviointiin Euroopan komis-
sion tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin perusopetuksen päättävien nuorten 
kielitaitoa kahdessa eniten opiskellussa kielessä (Euroopan komissio 2012). 
Suomi ei kuitenkaan ollut mukana tässä tutkimuksessa. Vuonna 2004 toteute-
tussa kansainvälisessä tutkimuksessa (Bonnet 2004) Suomi sen sijaan oli mu-
kana Ranskan, Espanjan, Alankomaiden ja muiden Pohjoismaiden (lukuun ot-
tamatta Islantia) kanssa. Suomen tulokset olivat samaa tasoa kuin muidenkin 
Pohjoismaiden ja Alankomaiden. 

Vuonna 2013 toteutetun arvioinnin koulutuspoliittisena tavoitteena oli tuottaa 
tietoa opetushallinnon ja opetuksen järjestäjien käyttöön tulevaisuuden kielten-
opetusta ja sen kehittämistä varten. Tutkimustehtävänä oli kuvata ja analysoida 
saavutettuja oppimistuloksia suhteessa kielten opiskelulle asetettuihin tavoit-
teisiin ja selittää saavutettuja tuloksia oppimisympäristön ja oppilaan piirteillä. 
Oppimistuloksilla tarkoitettiin tällöin paitsi kielitaitoa myös oppilaan käsityk-
siä oppiaineen mieluisuudesta, hyödyllisyydestä ja omasta osaamisesta sekä 
kielten oppimista edistäviä käytänteitä, kuten oppimisstrategioita ja oppilaan 
harrastuneisuutta. Keskeisimpiä oppimistuloksia selittäviä piirteitä olivat Ope-
tushallituksen oppimistulosten arvioinneissa tasa-arvonäkökulman vakiintu-
neen tulkinnan mukaisesti oppilaan sukupuoli, koulun opetuskieli ja koulun 
maantieteellinen sijainti. 

1.1 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit vieraiden  
 kielten opetuksessa
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) vieraat kielet ja toinen 
kotimainen kieli ovat oppiaineina taito- ja kulttuuriaineita. Niiden tavoitteina 
on antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa ja kasvat-
taa arvostamaan muita kulttuurisia elämänmuotoja. Opiskelun myötä oppilas 
tottuu myös pitkäjänteiseen työskentelyyn kielitaitonsa kartuttamiseksi. (Ope-
tushallitus 2004, 136.) 
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A-oppimäärille on opetussuunnitelman perusteissa määritelty arvosanaan 8 
vaadittava, ns. hyvän osaamisen taitotaso, B-oppimäärissä ylempi ja alempi 
tavoitetaso, joita ei kuitenkaan ole sidottu mihinkään tiettyyn arvosanaan. Sekä 
hyvän osaamisen taitotaso että ylempi ja alempi tavoitetaso on asetettu tai-
totasoasteikolla, joka on suomalainen sovellus Eurooppalaisen viitekehyksen 
(EVK 2003) kuusiportaisesta asteikosta. Suomalainen asteikko on empiirisesti 
verrattu viitekehysasteikkoon (Hildén & Takala 2007). Suomalainen asteikko 
poikkeaa EVK-asteikosta muun muassa siten, että se sisältää kymmenen tasoa, 
joilla on mahdollista kuvata perusopetuksessa vähin erin karttuvaa kielitaitoa 
paremmin kuin useiden satojen tai jopa tuhansien tuntien opiskelua vaativilla 
EVK:n päätasoilla on mahdollista kuvata. Hienojakoisuudessa piilee kuitenkin 
myös erotteluongelmia, joskin suomalaisen asteikon erottelukyky on todettu 
hyväksi (Huhta, Alanen, Tarnanen, Martin & Hirvelä 2014). Suomalaisen astei-
kon kuvaukset on jäsennelty neljään viestintätaitoon, joita kutakin täsmenne-
tään taitokohtaisin ulottuvuuksin: 

 kuullun ja luetun ymmärtäminen: tekstit, teemat, tarkoitukset;  
operaatiot, rajoitukset

 puhuminen: monologiset ja dialogiset tilanteet; sujuvuus; ääntäminen;   
kielen laajuus; oikeakielisyys 

 kirjoittaminen: tilanteet; tekstit; kielen laajuus, oikeakielisyys.
 
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaat ovat saaneet A1-ranskan opetusta vä-
hintään 608 ja A2-ranskan opetusta vähintään 456 oppituntia. Vuosiviikkotun-
teina ilmaistuna A1-ranskan opetusta on sekä ala- että yläluokilla kahdeksan 
vuosiviikkotuntia, A2-ranskan opetusta kuusi plus kuusi vuosiviikkotuntia, yh-
den vuosiviikkotunnin vastatessa 38 tuntia opetusta. Ranskan kielen B2-oppi-
määrässä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille 
ja näin oppilaat olivat opiskelleet ranskaa kahdeksannen ja yhdeksännen vuo-
siluokan aikana yhteensä 152 oppituntia. (Valtioneuvoston asetus 28.6.2012). 
Arvosanaan hyvä (8) edellytetty taitotaso ranskan A-oppimäärässä sekä ylempi 
ja alempi tavoitetaso ranskan B-oppimäärässä ovat perusopetuksen päättövai-
heessa seuraavat:
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Taulukko 1. Hyvän osaamisen taitotaso ranskan kielen A-oppimäärässä sekä ylempi ja alempi tavoitetaso 
ranskan kielen B-oppimäärässä perusopetuksen päättövaiheessa.

Oppimäärä Kuullun 
ymmärtäminen

Luetun 
ymmärtäminen

Puhuminen Kirjoittaminen

Ranskan kielen 
A-oppimäärä

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskielitai-
don alkuvaihe

A2.1 Peruskielitai-
don alkuvaihe

Ranskan kielen 
B-oppimäärä

A1.2–A1.3 
Kehittyvä alkeiskie-
litaito – Toimiva 
alkeiskielitaito

A1.2–A1.3 
Kehittyvä alkeiskie-
litaito – Toimiva 
alkeiskielitaito

A1.1–A1.2 
Kielitaidon alkeiden 
hallinta – Kehitty-
vä alkeiskielitaito

A1.1–A1.2 
Kielitaidon alkeiden 
hallinta – Kehitty-
vä alkeiskielitaito

Opetussuunnitelman perusteissa kielten opetukselle ja opiskelulle asetetaan 
myös muita kuin kielellisiä tavoitteita. Tällaisia ovat koulukasvatuksen yleis-
ten tavoitteiden ja aihekokonaisuuksien ohella kielten ainetavoitteisiin kirjatut 
kulttuuritaidot ja opiskelustrategiat (Opetushallitus 2004, 36–41). Oppilasta pe-
rehdytetään kohdekulttuuriin ja ohjataan tiedostamaan kulttuurieroja arvoissa 
ja käytänteissä sekä ymmärtämään ja arvostamaan kohdekulttuuria. Tavoitteena 
on, että oppilas oppii viestimään arkipäivän tilanteissa kohdekulttuurissa hy-
väksyttävällä tavalla. Tätä tavoitetta tukevat keskeisiin sisältöihin kirjatut vies-
tintästrategiat, jotka liittyvät kyseiseen kulttuuriin sopivan viestinnän kielellisiin 
välineisiin. Kielitaito, kulttuuritaidot ja viestintästrategiat toistuvat eri oppimää-
rien tavoitelausumissa hieman vaihtelevin painotuksin. (Opetushallitus 2004, 
116–122 ja 136–143.) Opiskelustrategiset valmiudet tähtäävät elinikäiseen oppi-
miseen ja itsesäätelyyn. Luonteeltaan opiskelustrategiset valmiudet ovat yleisiä, 
yli aineryhmärajojen ulottuvia metakognitiivisia taitoja, kuten oman työskente-
lyn suunnittelu ja edistymisen arviointi. Kielenopetuksen tavoitteissa korostuu 
tehokkaiden opiskelutapojen ja pitkäjänteisen viestinnällisen harjoittelun mer-
kityksen ymmärtäminen (esim. Opetushallitus 2004, 140).

Kevään 2013 arvioinnissa arvioitiin ensisijaisesti kielitaitotavoitteiden toteu-
tumista. Muista tavoitealueista saatiin epäsuoraa tietoa kielitaitoa mittaavien 
tehtävien kautta tai suoremmin kyselyihin sisältyvien käsityksiä ja käytänteitä 
kartoittavien väittämien avulla. Viestintästrategiset valmiudet vaikuttavat kielel-
lisistä tehtävistä suoriutumiseen, ja ne ovat jossain määrin suoraankin havait-
tavissa puhumisen ja kirjoittamisen suorituksista esimerkiksi puuttuvan sanan 
kompensointina likimääräisellä ilmaisulla tai puheenvuoron ottamiseen ja pi-
tämiseen liittyvien ilmausten käyttämisenä. Kuullun ja luetun ymmärtämises-
sä taas tarvitaan esimerkiksi päättelyä viestin olennaisten osien tarkoituksesta. 
Kulttuuritaitojen aluetta sivuttiin kielellisten tehtävien aihealueiden ja esimer-
kiksi puhetilanteiden kohteliaisuusasteen valinnassa. Kontakteja syntyperäisiin 
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kielenpuhujiin tai koulun ulkopuolella tapahtuvaa kohdekielen harrastunei-
suutta tiedusteltiin myös oppilaskyselyssä. Opiskelutapojen monipuolisuus ja 
erityisesti koulun ulkopuolisen harrastuneisuuden määrä ja laatu kielivät oppi-
laan valmiuksista tarttua ympäristössään tarjoutuviin oppimistilaisuuksiin (van 
Lier 2007).

Perusopetuksen tehtävänä on opetussuunnitelman perusteiden mukaan myös 
herättää halu elinikäiseen oppimiseen (Opetushallitus 2004, 12), mikä puo-
lestaan edellyttää opiskelijan autonomian kehittymistä. Suomalaisessa tutki-
muksessa autonomian käsitettä on mitattu oppimaan oppimisen taitojen kautta 
(Hautamäki 2002). Autonomiaan sisältyy taito ja halu kantaa vastuuta omasta 
opiskelustaan ja kehittää itseään oppijana yksin ja yhteisön jäsenenä toimimalla 
(Little 2004; Opetushallitus 2004, 36). Autonomian käytännöllinen ilmentymä 
ovat opiskelustrategiat, joilla tarkoitetaan kielen opiskelun ja oppimisen kan-
nalta tehokkaita ja monipuolisia työtapoja, kuten tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämistä ja projektitöiden tekemistä. Itsesäätely puolestaan sisältää oman 
opiskelun ja oppimisen suunnittelun, toteuttamisen ja itsearvioinnin. (Opetus-
hallitus 2004, 139, 143.) Autonomian sisäistä ulottuvuutta edustavat asennoitu-
minen oppimisen kohteeseen ja opiskelusta saadut kokemukset, joita molem-
pia kartoitettiin oppilaskyselyssä. 

1.2 Arvioinnin tavoitteet ja tiedonhankintaa ohjaavat   
 kysymykset
Tässä raportoidun arvioinnin tavoitteena oli kuvata, analysoida ja selittää rans-
kan kielen A- ja B-oppimäärän vuonna 2004 voimaan astuneissa opetussuunni-
telman perusteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tätä varten hankittiin 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä määrin ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistavoitteet on  
 saavutettu ja miten tulokset vastaavat opetussuunnitelman perusteita?
1.1 Mikä on oppilaiden kielitaito tutkitussa oppimäärässä kuullun ymmär- 
 tämisen, puhumisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen osalta   
 (taitotaso ja sisällöt)?
1.2 Mitä ranskan oppimista edistäviä käytänteitä (opiskelustrategiat ja   
 vapaaehtoinen kielen harrastus) oppilaat harjoittavat kouluopiskelussa  
 ja sen ulkopuolella?
1.3 Mitä käsityksiä oppilailla on ranskan opiskelusta ja oppimisympäris- 
 töstä? 
1.4 Mitä keskinäisiä yhteyksiä havaitaan eri oppimistavoitealueilla saavu - 
 tettujen tulosten välillä (kielitaito, oppimista edistävät käytänteet ja   
 käsitykset kielistä ja niiden opiskelusta)? 
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2. Mitä yhteyksiä ja eroja havaitaan, kun oppimistuloksia rinnastetaan   
 oppilaan taustatekijöihin ja oppimisympäristön piirteisiin?
2.1 Mitä yhteyksiä ja eroja eri oppimistavoitealueiden tulosten ja oppilaan  
 taustatekijöiden välillä on? 
2.2 Mitä yhteyksiä ja eroja eri oppimistavoitealueiden tulosten ja oppimis- 
 ympäristön piirteiden (kouluympäristön ja opettajan piirteet, opettajan  
 käytänteet ja käsitykset) välillä on?

Tutkimuskysymys 1 on kuvaileva, ja sen tarkoittamat kielitaito, oppimista edis-
tävät käytänteet ja kulttuuritaidot sisältyvät opetussuunnitelman perusteisiin 
kunkin kielen ja oppimäärän tavoitteina. Oppimista edistävinä käytänteinä 
tutkittiin opiskelumenetelmien, työtapojen ja arviointimenetelmien monipuoli-
suutta, opiskelutaitoja ja oman toiminnan ohjausta sekä ulkopuolisten oppimis-
ympäristöjen hyödyntämistä. Opiskelustrategiat viittaavat koulussa tai opettajan 
ohjeistamana suoritettaviin toimintoihin, joilla kielenoppimista pyritään edistä-
mään. Koulussa harjoitettujen käytänteiden lisäksi oppilailta tiedusteltiin myös, 
missä määrin he harjoittivat vapaa-ajallaan ranskan kielen oppimista edistäviä 
toimintoja. Esimerkiksi erilaiset digitaaliset viestintäkanavat tarjoavat nuorille 
paljon tällaisia tilaisuuksia kouluopiskelun ulkopuolella. Kielitaidon ja oppimis-
ta edistävien käytänteiden lisäksi tutkittiin oppilaiden käsityksiä ranskan kielen 
opiskelusta ja opiskeluympäristöstä.

Tutkimuskysymys 2 on vertaileva, ja sen alakysymyksin oppilaiden oppimistu-
loksia (sekä kielitaidon että muiden tavoitealueiden osalta) verrattiin oppilaan 
ja hänen oppimisympäristönsä piirteisiin. Oppilaan taustatekijöistä tutkittiin 
sukupuoli, äidinkieli, kotikieli, vanhempien koulutustausta, jatkokoulutussuun-
nitelmat perusopetuksen jälkeen, viimeisin arvosana äidinkielessä, matema-
tiikassa ja ranskan kielessä sekä ranskan kielen läksyihin käytetty aika. Tar-
kasteltavia oppimisympäristön piirteitä olivat kouluympäristön ja opettajan 
piirteet sekä opettajan käsitykset ja käytänteet. 

Kouluympäristön piirteisiin luettiin koulun alueellinen sijainti, kuntatyyp-
pi ja opetuskieli, oppilaan opetusjärjestelyt (yleisopetus/pienryhmäopetus, 
tehostettu tuki tai sen puuttuminen), oppilaan, opettajan ja rehtorin käsitys 
koulustaan opiskeluympäristönä (tasa-arvo, kansainvälisyys, kodin ja koulun 
yhteistyö, kouluviihtyvyys ja turvallisuus), yläkoulun oppilasmäärä, maahan-
muuttajataustaisten oppilaiden määrä, ranskan A- ja B-oppimäärän ryhmäko-
ko ja opiskelujärjestelyt (opiskelu yhdessä toisen koulun oppilaiden kanssa ja 
sen järjestäminen, A1- ja A2-kielten ryhmitys), opetusresurssit (tilat välineet ja 
henkilöstö) ja koulun osallistuminen kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin ja 
ystävyyskoulutoimintaan.
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Opettajan piirteistä tutkittiin ikä, sukupuoli, työsuhteen laatu, äidinkieli, tut-
kinto, opintojen laajuus, pedagoginen kelpoisuus, työkokemus, opetusaineet ja 
niiden osuus opetusvelvollisuudesta, kurssimäärä arvioiduille oppilaille, kielen-
opettajakollegojen lukumäärä, asuminen ranskankielisessä ympäristössä, maa-
hanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamiskokemus sekä kielitaito. Opetta-
jan käytänteistä tutkittiin opetus- ja arviointikäytänteet sekä ammatilliseen 
kehittymiseen tähtäävä toiminta. Opettajan käsitykset koskivat kouluympä-
ristöä, opetussuunnitelmaa, ranskan kielen opetusta ja arviointia.

Tutkimuskysymys 2:n tarkoittamat yhteydet raportoidaan oppilailta kerätyn tie-
don osalta samoja periaatteita noudattaen kaikissa arvioiduissa oppimäärissä. 
Opettajan ja rehtorin vastauksiin perustuvat yhteydet oppimistuloksiin selos-
tetaan kussakin kielessä ja oppimäärässä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
Opettajan ja rehtorin käsitykset arvioinnin toteuttamisesta raportoidaan arvioin-
nin luotettavuutta käsittelevässä luvussa.
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Kuvio 1. Oppimistulokset ja niitä selittävät tekijät.

SELITTÄVÄT TEKIJÄT    
 

OPPIMISYMPÄRISTÖN PIIRTEET 

OPPILAAN TAUSTATEKIJÄT
• sukupuoli
• vanhempien koulutustausta
• jatko-opintosuunnitelmat
• oppimäärä
• arvosana
• läksyihin käytetty aika

KOULUYMPÄRISTÖN PIIRTEET
• sijaintialue
• kuntatyyppi
• ryhmäkoko
• käsitykset oppimisympäristöstä

OPETTAJAN PIIRTEET
• työkokemus ja kelpoisuus
• opetusaineet
• kurssimäärä ko. oppilaille
• koulualueella oleskelu
• kielitaito
• kokemus maahanmuuttajataus-

taisista oppilaista  

OPETTAJAN KÄYTÄNTEET
• opetuskäytänteet
• ammatillisen kehittymisen 
 käytänteet

OPETTAJAN KÄSITYKSET
• ops-sisällöistä
• arvioinnista

OPPIMISTULOKSET 

I KIELITAITO
sis. viestintästrategiat ja  
kulttuuritaidot kielenkäytössä 

II OPPIMISTA EDISTÄVÄT 
KÄYTÄNTEET: 
opiskelustrategiat
harrastuneisuus

III KÄSITYKSET OPPIAINEEN
MIELUISUUDESTA,  
HYÖDYLLISYYDESTÄ JA 
OMASTA OSAAMISESTA

kuullun 
ymmärtäminen

luetun
ymmärtäminen

puhuminen

kirjoittaminen
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1.3 Arvioinnin toteutus 
Seuraavaksi kuvaillaan arvioinnin aikataulua, otantaa sekä arvioinnin toimeen-
panoa erityisesti ranskan kielen A- ja B-oppimäärän näkökulmasta.

1.3.1 Mitattavat käsitteet, muuttujat ja niille lasketut tunnusluvut
Kielellisiä viestintätaitoja mitattiin oppilaille suunnatuin tehtävin. Lisäksi tietoa 
kerättiin kyselyin, joihin vastasivat rehtorit, ryhmien opettajat ja oppilaat. Reh-
torikyselyllä kartoitettiin kielenopiskelun resursseja ja kehystekijöitä, opettaja-
kyselyllä opettajien kelpoisuutta, ammatillista identiteettiä, arvoja ja käsityksiä 
kielenopetuksesta sekä opetuskäytänteitä. Oppilaskyselyssä pureuduttiin va-
kiintuneiden taustatietojen ja asenneosuuden lisäksi oppilaan tapoihin edistää 
kielitaitoaan koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin tulosten pohjalta pyrittiin 
selittämään oppimistulosten vaihtelua, tekemään johtopäätöksiä ja antamaan 
suosituksia seuraavien opetussuunnitelman perusteiden laatijoiden käyttöön.

Taulukko 2. Ranskan A- ja B-oppimäärän oppimistulosten arvioinnin 2013 tutkimusongelmat, muuttujat ja 
niille lasketut tunnusluvut.

Tutkimus-
kysymys

Mitattavat käsitteet Muuttujat (osiot) Tunnusluvut

1. Missä 
määrin 
ranskan A- ja 
B-oppimäärän 
oppimistavoit-
teet on saavu-
tettu?

* kuullun ja luetun ymmär-
tämistaito 
* suullinen kielitaito
* kirjoitustaito 
* arviointitehtävien
ominaisuudet
* oppilaiden oppimista edis-
tävät käytänteet (opiske-
lustrategiat ja vapaaehtoi-
nen kielen harrastaminen)
* oppilaiden käsitykset 

* kuullun ja luetun ymmär-
tämistehtävien pistemäärät 
* puhe- ja kirjoitussuoritus-
ten taitotasoarviot
* tehtävän piirteet (kuvaus-
lomake)
* oppilaslomakkeen käytän-
nemuuttujat (30 osiota)
* oppilaslomakkeen käsi-
tysmuuttujat (16 osiota)

1. osioiden ratkaisuosuudet 
ja erottelukyky (osioanalyy-
si)
2. osioiden taitotasojen 
asettaminen
(standard setting, Book-
mark method)
3. oppilaiden taitotasojen 
määrittely
4. tilastollinen kuvailu 
(mm. prosenttijakaumat ja 
kuvailevat tunnusluvut)
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2. Mitä yhte-
yksiä ja eroja 
havaitaan, kun 
oppimistulok-
sia rinnaste-
taan oppilaan 
ja oppimis-
ympäristön 
piirteisiin?

oppilaan piirteet * oppilaslomakkeen tausta-
osiot (9 osiota)

- ryhmien välisten erojen 
testaus (mm. t-testi ja 
varianssianalyysi)
- riippuvuuksien kuvailu ja 
testaus (mm. ristiintaulu-
koinnit ja korrelaatiot)
- monitasomallinnus
- käsitys- ja käytänneulot-
tuvuuksien muodostaminen 
(keskiarvomuuttujat, 
reliabiliteetti)

kouluympäristön piirteet * koulun sijaintialue
* kuntatyyppi
* opetuskieli
* oppilaslomakkeen 
opetusjärjestelymuuttujat 
(2 osiota)
* oppilaslomakkeen käsi-
tysmuuttujat (15 osiota)
* opettajalomakkeen käsi-
tysmuuttujat (5 osiota)
* rehtorilomakkeen käsitys-
muuttujat (5 osiota) 
* rehtorilomakkeen käytän-
nemuuttujat (8 osiota)
* rehtorilomakkeen resurs-
simuuttujat (5 osiota)

opettajan piirteet * opettajalomakkeen taus-
tamuuttujat (16 osiota)

opettajan käytänteet * opettajalomakkeen 
käytännemuuttujat (34 
osiota)

opettajan käsitykset * opettajalomakkeen käsi-
tysmuuttujat (15 osiota)

1.3.2 Toteutusvaiheet ja aikataulu
Arvioinnin aikataulu ja tekninen toimeenpano noudattelivat Opetushallituksen 
toimeenpanemien arviointien vakiintunutta kulkua, jota kuvio 2 havainnollistaa 
(Metsämuuronen 2009, 10). 
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Kuvio 2. Oppimistulosten arvioinnin vaiheet.

Päätös vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arvioinnista tehtiin vuo-
den 2011 lopulla, ja hankkeen asiantuntijaryhmä koottiin ja kutsuttiin koolle 
marraskuussa 2011. Asiantuntijaryhmään kutsuttiin arvioitavien kielten ja kie-
litaidon arvioinnin asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Tehtävien laatijaryhmät 
koottiin erikseen kutakin arvioitavaa kieltä varten, ja jokaiseen laatijaryhmään 
kuului vähintään yksi arvioitavaa oppimäärää perusopetuksessa opettava hen-
kilö (liite 3). Kukin laatijaryhmä valitsi itselleen kokoonkutsujan, joka edus-
ti ryhmää myös myöhemmissä asiantuntijaryhmän kokouksissa. Laatijaryhmät 
kokoontuivat viisi kertaa vuoden 2012 aikana. Asiantuntijaryhmä kokoontui 
kuusi kertaa ajalla 1.12.2011–27.11.2013.

Puhumis- ja kirjoittamistehtävät laadittiin esikokeiltaviksi 31.3.2012 mennessä, 
kuullun ja luetun ymmärtämistehtävät 20.6.2012 mennessä. Varsinainen arviointi 
järjestettiin huhtikuussa 2013. Koulut saivat alustavan palautteen syksyllä 2013.  

Otanta 
- kevät 2012 
Osioiden laadinta 
- kevät kesä 2012 
Esitestaus 
- puhumis- ja 
kirjoittamistehtävät: 
kevät 2012 
- kuullun ja luetun 
ymmärtämistehtävät 
syksy 2012 
 

Ministeriön 
toimeksianto 
2011 

 

 

Asiantuntija-
ryhmän valinta  
- marraskuu 2011 

Tehtävänlaatijoiden 
valinta 
- tammikuu  2012 
 

Lopullisten 
tehtävävihkojen 
koostaminen 
- syksy 2012 
 

Materiaali 
kouluille 
- maaliskuu 2013 
Aineiston syöttö 
- kesä syksy 2013 
Pikapalaute 
- syksy 2013 
Aineiston analyysi 
- syksy 2013   
kevät 2014  

Raporttien 
laatiminen 
- syksy 2013  
kevät 2014 
Tuloksista 
tiedottaminen 

 

1. 

2. 3. 

4. 

5. 

6. 7. 

8. 

Arviointihankkeen 
vastuuhenkilön 
valinta
- joulukuu 2011 

- syyskuu 2014
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1.3.3 Otanta
Kansalliset oppimistulosten arvioinnit toteutetaan otantaperusteisina, jolloin 
yleensä 5–10 prosenttia oppilaista kuuluu otantaan. Otokseen tulevat koulut 
valitaan niin, että ne edustavat maan eri osia (aluehallintoviranomaisten toi-
mialajako, AVI-alueet) ja erilaisia toimintaympäristöjä: kaupunkeja, taajamia ja 
haja-asutusalueita (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat). 
Myös koulujen opetuskieli (suomi ja ruotsi) huomioidaan. Ahvenanmaa ei kuu-
lunut arvioinnin piiriin, koska siellä noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa.

Otannan tekeminen osoittautui erittäin haasteelliseksi, sillä arviointi suoritettiin 
samanaikaisesti viidessä eri kielessä ja kahdessa oppimäärässä. Lisäksi pyrittiin 
siihen, että yhden koulun osalle ei tulisi enempää kuin kaksi arvioitavaa op-
pimäärää. Ruotsinkielisissä kouluissa ei kahden oppimäärän arviointia kuiten-
kaan voitu aina välttää koulujen pienen lukumäärän vuoksi.  

Eri oppimäärien 9. luokan oppilasmäärät kouluissa lukuvuonna 2012–2013 sel-
vitettiin rehtoreille lähetetyn kyselyn avulla. Kouluja, jotka olivat osallistuneet 
esikokeiluun tai joissa toimivia opettajia kuului tehtävien laatijaryhmiin, ei jää-
viyssyistä otettu mukaan otokseen.

Varsinainen otanta suoritettiin hieman eri periaatteita noudattaen ranskan A- ja 
B-oppimäärässä. Ranskan A-oppimäärää opiskellaan perusopetuksen 9. luo-
kalla varsin vähän, joten arviointiin otettiin mukaan kaikki kyseisiä oppimääriä 
perusopetuksen 9. luokalla lukuvuonna 2012–2013 opiskelleet oppilaat, myös 
niin kutsuttujen kielikoulujen oppilaat, jotka kuitenkin jätettiin pois tulosten 
analyysivaiheessa. Ranskan B-oppimäärässä otokseen valittiin noin puolet ky-
seisiä oppimääriä 9. luokalla opiskelleista oppilaista ja kouluja otostettiin siinä 
suhteessa kuin B-ranskaa kaiken kaikkiaan opiskeltiin maassamme arvioinnin 
suorittamishetkellä. Ositteena käytettiin aluehallintovirastoa, sillä koulutuksen 
järjestäjistä ei ole enää saatavilla läänitietoja, ja nykyisin aluehallintovirastot 
kattavat alueellisesti varsin hyvin entiset läänit.

Kuntatyypin luokittelussa sovellettiin seuraavia kuntien alueellisia tunnusmerk-
kejä (Tilastokeskus 2012):

 Kunta on kaupunkimainen, jos vähintään 90 prosenttia väestöstä   
asuu taajamissa tai suurimmassa taajamassa on vähintään 15 000 asukasta.

 Kunta on taajaan asuttu, jos vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 pro-
senttia väestöstä asuu taajamissa. Lisäksi kunnan suurimmassa taajamassa 
on vähintään 4 000 asukasta, mutta kuitenkin alle 15 000 asukasta.
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 Kunta on maaseutumainen, jos alle 60 prosenttia väestöstä asuu
 taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 asukasta.  

Maaseutumaisia ovat myös ne kunnat, joissa taajamissa asuu yli 60 
prosenttia, mutta kuitenkin alle 90 prosenttia väestöstä ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle 4 000 asukasta. 

Lopulliseen otokseen eri oppimäärissä valikoitui yhteensä 663 koulua, joista 
suomenkielisiä oli 602 ja ruotsinkielisiä 61. Taulukkoon 3 on koottu eri kiel-
ten ja oppimäärien arviointiin osallistuneet koulut ja oppilasmäärät suomen- 
ja ruotsinkielisissä kouluissa. Tämän raportin kannalta oleellisimmat A- ja B-
ranskan oppilasmäärät ja arviointiin osallistuneiden koulujen lukumäärät on 
taulukossa tummennettu. 

Taulukko 3. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen lukumäärä sekä suunnitellut ja toteutuneet oppilasmäärät 
oppimäärittäin.

Kieli ja 
oppimäärä

Koulujen 
lukumäärä

Suunniteltu 
oppilasmäärä

Toteutunut oppilasmäärä

suomen-
kieliset

ruotsin-
kieliset

suomen-
kieliset

ruotsin-
kieliset

suomen-
kieliset

ruotsin-
kieliset

A-englanti 94 15 3 117 513 2 966 (95 %) 510 (99 %)

A-venäjä 19 - 209 -   150 (72 %) -

B-venäjä 85 4 916 41   823 (90 %) 31 (76 %)

A-ranska 90 - 1 206 - 1 023 (90 %) -

B-ranska 76 23 1 062 345   909 (86 %) 301 (87 %)

A-saksa 76 - 1 088 - 1 010 (93 %) -

B-saksa 89 19 1 178 336 1 078 (92 %) 271 (81 %)

A-ruotsi 73 - 1 866 - 1 679 (90 %)

Yhteensä 602
 

61 10 642 1 235 9 638 (91 %) 1 113 (90 %)

Puhumistehtäviin valittiin korkeintaan kahdeksan oppilasparia kustakin kou-
lusta. Valinta tehtiin seuraavasti: Jos arvioitavan oppimäärän oppilasryhmässä 
oli 16 oppilasta tai vähemmän, kaikki oppilaat osallistuivat suulliseen osaan. 
Mikäli oppilasmäärä oli pariton, pyydettiin vapaaehtoista oppilasta tekemään 
puhumistehtävät kahteen kertaan, jolloin hänen ensimmäinen puhesuorituk-
sensa arvioitiin. Jos arvioitavassa oppimäärässä oli enemmän kuin 16 oppilasta, 
niin rehtori valitsi otosoppilaiksi aakkostetun listan alusta ja lopusta kahdeksan 
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poikaa ja kahdeksan tyttöä. Mikäli tyttöjä ja poikia ei koulussa ollut vaadittua 
määrää, otosta täydennettiin toisen sukupuolen oppilailla.

1.3.4 Arvioinnin toteutus 
Arvioinnin toimeenpano alkoi otoksen valmistuttua lokakuussa 2012, minkä 
jälkeen otokseen valikoituneiden koulujen rehtoreille lähetettiin ensimmäinen 
rehtorikirje (9.11.2012), jossa kouluille ilmoitettiin ne oppimäärät, joiden otok-
seen koulu kuului, tiedotettiin eri kielten arviointiajankohdat ja pyydettiin kou-
lua ilmoittamaan arvioitavien oppimäärien oppilasmäärät aineiston painatusta 
varten. Kirjeessä kuvattiin lyhyesti myös arvioinnin aikataulu ja rakenne. Toinen 
rehtorikirje (22.2.2013) sisälsi tarkemman ohjeistuksen arvioinnin valmistelusta 
ja toimeenpanosta. Siinä kuvattiin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin osallistuvien 
oppilaiden valinta, annettiin ohjeet suoritustiloista ja niiden varusteista, valvon-
tojen järjestämisestä sekä suoritusten palautusaikataulu. 

Arviointimateriaali lähetettiin kouluille hyvissä ajoin ennen arviointia ja siihen 
sisältyi oppilaiden arviointitehtävät, oppilas- ja opettajakysely, opettajan ohjeet, 
kirjoittamisen ja puhumisen malliarvioinnit, kuullun ymmärtämisen cd sekä 
tyhjä dvd-levy puhesuoritusten tallennusta varten.

Ymmärtämistehtävien ja kirjoittamistehtävien suorittamiseen sekä oppilaskyse-
lyn täyttämiseen varattiin aikaa seuraavasti:

Toiminto Aika (minuuttia)

Oppilaskyselyyn vastaaminen 10

Kuullunymmärtämistehtävät 30–40

Luetunymmärtämistehtävät 35

Monivalintavastausten siirtäminen vihkosta optiselle lomakkeelle 10

Tauko (ymmärtämistehtävien jälkeen ennen kirjoittamista) 15

Kirjoittamistehtävät 30

Yhteensä 130–140

Arvioinnin käytännöllisyyden ja autenttisuuden vuoksi tilat, tarvittavat laitteet ja 
mahdolliset oppilaskohtaiset erityisjärjestelyt pyrittiin pitämään samankaltaisina 
kuin tavallisissa koetilanteissa. 

Puhumisen arviointiin kouluja ohjeistettiin varaamaan aikaa noin 30 minuuttia 
oppilasta kohden. Tästä ajasta 15 minuuttia käytettiin tehtäviin tutustumiseen 
ja 15 minuuttia varsinaiseen puhesuoritukseen. Aikaisempien arviointien ja esi-
kokeilusta saadun palautteen perusteella puhumistehtävien suoritusjärjestelyt 
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eivät olleet tuttuja kaikille kouluille ja opettajille, joten niiden toimeenpanoa 
ohjeistettiin seikkaperäisesti aina tallennusformaattia myöten. Puhesuoritusten 
kuvatallennusta varten kouluille toimitettiin dvd-levy, joka palautettiin Opetus-
hallitukseen koesuoritusten mukana.

Varsinainen arviointiaineisto toimitettiin kouluille maaliskuun 2013 lopussa. 
Oppilaan aineisto sisälsi kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtävät, kirjoittamis-
tehtävät, puhumistehtävät ja optisen lomakkeen (oppilaskysely ja tehtävävas-
taukset). Opettajan aineisto sisälsi kuullun ymmärtämisen cd-levyn (1 levy/25 
oppilasta), opettajan ohjeet (toimeenpano-ohjeet, arviointiohjeet ja malliarviot), 
opettajakyselyn (otosoppilaiden opettajille), dvd-levyn (malliarvioinnit) ja tyh-
jän dvd-levyn puhesuoritusten tallennusta varten. Lisäksi koululle lähetettiin 
kirjekuoria aineiston palauttamista varten.

Puhe- ja kirjoitussuoritusten arvioinnin tueksi tuotettiin malliarviointeja, jotka 
kunkin kielen taitotasoarviointiin perehtyneet asiantuntijat (4–6 henkilöä/kieli) 
valitsivat elo-syyskuussa 2012. Malliarvioinnit koottiin esikokeilun perusteella 
varsinaiseen arviointiin valikoituneista tehtävistä, joista opettajille lähetettävään 
koosteeseen valittiin kutakin oppimäärää varten 10–20 puhe- ja kirjoitussuori-
tusta, joiden tasoarvioista asiantuntijaryhmä oli mahdollisimman yksimielinen. 
Ranskan kielessä puhumisen malliarviointeja voitiin lähettää kouluille vain 
ranskan kielen A-oppimäärän esikokeiluista, sillä B-oppimäärän suorituksia ei 
ollut käytettävissä.

Arviointiaineiston vastaanotossa ja käsittelyssä avustivat Opetushallituksen Tie-
to- ja arviointiyksikköön kolmen kuukauden jakson ajaksi valitut työharjoitte-
lijat, joiden valintaperusteena olivat kyseisen kielen syventävät opinnot ja suo-
ritetut tai meneillään olevat opettajan pedagogiset opinnot. He toimivat oman 
opetuskielensä rinnakkaisarvioijina ja taitotasojen asettamispaneelien jäseninä 
ja hoitivat monia aineiston käsittelyyn liittyneitä käytännön tehtäviä.

1.3.5 Tiedonhankinta
Tässä luvussa kuvataan tiedon hankintaan käytettyjen mittareiden laadinta ja 
muokkaus. Mittareina olivat kielitaitoa mittaavat arviointitehtävät sekä rehtoril-
le, opettajalle ja oppilaalle suunnatut kyselyt heidän taustatiedoistaan, käsityk-
sistään ja käytänteistään.

Kielitaitoa mittaavien arviointitehtävien laadinta, esikokeilu ja valinta
Kuten edellä todettiin, jakautuu kielitaidon tavoitealue opetussuunnitelman pe-
rusteissa (2004) neljään osataitoon, joista kullekin on ranskan A-oppimäärässä 
määritelty arvosanaa kahdeksan vastaava hyvän osaamisen taitotasonsa. Rans-
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kan B-oppimäärässä on osataidoittain määritelty alempi ja ylempi tavoitetaso, 
joita ei kuitenkaan ole yhdistetty arvosanaan kahdeksan. Nämä oppimääräkoh-
taiset taitotasot olivat tehtävien laadinnan ja tulosten arvioinnin perustana. 

Arvioitavina olivat kuullun ja luetun ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoitta-
misen taidot, joita varten laadittiin tehtäväsarjat. Ymmärtämistaitoja mitattiin 
50 osiolla, puhumistaitoja A- oppimäärässä kolmen ja B-oppimäärässä kahden 
erityyppisen puhumistehtävän avulla. Kirjoittamistaitoja mitattiin kahdella eripi-
tuisella kirjoittamistehtävällä. Kummankin oppimäärän tehtäväsarjoihin sisältyi 
myös osioita edellisestä A-ranskan arvioinnista (Väisänen 2003) vertailun mah-
dollistamiseksi. Vertailtavuutta rajoitti kuitenkin se, että vuoden 2002 arvioin-
nissa oli käytetty osittain muita kuin varsinaiseen opetussuunnitelman perustei-
siin sisältyvää yleisasteikkoa, myös tehtävätyypit olivat osin erilaisia.

Tehtävien laadintaa ohjeistamaan laatijaryhmät saivat koosteen alan tutkimuk-
sista, konferenssijulkaisuista ja hyvistä käytänteistä. Esikokeilua varten laati-
jaryhmät tuottivat vähintään kaksinkertaisen määrän tehtäväehdotuksia, joista 
puolet tuli laatia oppimäärän hyvän osaamisen taitotasoa vastaavalle tasolle/
tavoitetasoille ja loput kyseisten tasojen ala- ja yläpuolelle. Tehtävien laadinnan 
lisäksi kukin laatijaryhmä kuvasi tehtävien sisällön ja vaikeustason ryhmätyö-
alueella olevalla tehtävänkuvauslomakkeella. Jokainen laatija myös kommentoi 
kahden muun kielen tehtäviä. Kommentointikierroksen umpeuduttua projek-
tipäällikkö ja erikoissuunnittelija valmistelivat ehdotuksen esikokeiltavien teh-
täväsarjojen sisällöiksi asiantuntijaryhmän hyväksyttäväksi. Esikokeiltaviin teh-
täväsarjoihin sisällytettävät tehtävät työstettiin asiantuntijaryhmän kokouksen 
antaman palautteen mukaisesti. 

Esikokeilut järjestettiin vaiheittain. Tuottamistehtäviin laadittiin kaksi rinnakkaista 
tehtäväsarjaa, jotka esikokeiltiin pääosin toukokuussa 2012 ensisijaisesti tehtä-
vänlaatijoina toimineiden opettajien toimipaikoissa ja perusopetuksen päättö-
luokilla. Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävien esikokeilu järjestettiin syksyllä 
2012. Tällöin peruskouluissa opiskelevat yhdeksäsluokkalaiset olivat tulevan 
varsinaisen arvioinnin kohdejoukko, joten ymmärtämistehtävät esikokeiltiin 
lukion juuri aloittaneilla opiskelijoilla. Lopulliset ymmärtämis- ja tuottamisteh-
tävät valittiin ottaen huomioon osioiden määrälliset indikaattorit (toteutunut 
taitotasojakauma suhteessa tehtävän laatijoiden ennakkoarvioon), opettajien ja 
oppilaiden näkemykset esikokeilusta sekä opetussuunnitelmallinen relevanssi 
ja kattavuus. 
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Kysely rehtorille, opettajalle ja oppilaalle
Koulutuksen laatutekijöiden ja hyvän koulun menestyskonsepteja on tutkittu 
paljon, ja vaihtelevien jäsennysten rinnastaminen toisiinsa on usein huomat-
tavan hankalaa. Samat osatekijät toistuvat kuitenkin eri puolilla maailmaa teh-
dyissä tutkimuksissa hyvän koulun ja oppimisympäristön piirteinä (Sahlberg 
2004). Yhteisiä menestystekijöitä näyttävät olevan ainakin laadukas ja osaava 
johtajuus, avoin toimintakulttuuri, kannustava ilmapiiri, sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin, edistymisen systemaattinen seuranta ja oikea-aikaiset tukitoimet ja 
sidosryhmäyhteistyö (Sahlberg 2004; Välijärvi 2007). 

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2012 perusopetuksen 
laatukriteerit, jotka on tarkoitettu koulutointa koskevien päätösten vaikutusten 
arviointiin. Rakenteiden laatupiirteinä nostetaan esiin johtaminen, henkilöstö, 
taloudelliset resurssit ja arviointi. Toiminnan laadun ominaisuuksina mainitaan 
opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, oppimisen, kas-
vun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, kodin ja koulun yhteistyö, 
fyysinen oppimisympäristö, oppimisympäristön turvallisuus, perusopetuksen 
aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun kerhotoiminta. Laatutekijät jakautuvat 
edelleen useisiin alateemoihin.

Yksittäisen aineryhmän oppimistulosten arvioinnissa ei ole mahdollista kat-
taa läheskään kaikkia sinänsä tärkeitä laatukriteeriulottuvuuksia, mutta kevään 
2013 arvioinnissa huomioitiin niistä mahdollisimman monia pyrkien kuitenkin 
säilyttämään kyselytutkimuksen käytännöllinen toteutettavuus. Ministeriön jul-
kaisun tematiikka sitoo yhteen oppilaille, opettajille ja rehtoreille kohdistetut 
kyselyt. Kyselyjen sisällöt ja painopisteet vaihtelivat vastaajan näkökulman mu-
kaan, mutta mukana oli myös viisi väitettä, jotka toistuvat samasanaisina kaikis-
sa kolmessa kyselyssä.
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Taulukko 4. Kyselylomakkeen sisältö.

Oppilaslomake Opettajalomake Rehtorilomake

Taustatiedot * sukupuoli
* kotikieli
* asuinkunta
* vanhempien koulu-
tustausta
* suunnitelmat perus-
koulun jälkeen
* A1-kieli
* äidinkielen arvosana
* matematiikan 
arvosana
* arvioitavan kielen 
arvosana

* sukupuoli
* ikä
* kotikieli
* työsuhteen laatu
* äidinkieli
* kelpoisuus (tutkinto, opintojen laajuus 
opetuskielessä, pedagoginen kelpoisuus)
* kielitaito ja opetuskokemus
* opetusaineet (kielet ja muut)
* arvioitavan kielen osuus opetusvelvol-
lisuudesta
* kurssimäärä arvioitaville oppilaille 9. 
luokan aikana
* kielenopettajakollegojen määrä
* kohdekulttuurinen tausta
* kokemus maahanmuuttajataustaisten 
opetuksesta
* oma kielitaito

* oppilasmäärä 
* sukupuoli
* ikä
* opettajakelpoisuus
* opetusaineet
* työkokemus rehtorina
* jatko-opinnot
* täydennyskoulutus
* kielten käyttö rehtorin 
työssä
* maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden määrä 
koulussa

Oppimista 
edistävät 
käytänteet 

* kouluopiskelu 
* koulun ulkopuolinen 
toiminta

* opetuskäytänteet (opetus ja arviointi)
* ammatillinen kehittyminen

* opetussuunnitelman to-
teutus 7.–9. vuosiluokilla
* koulun resurssit: tilat, 
välineet ja henkilöstö
* yhteistoiminta, ilmapiiri 
ja verkostoituminen

Käsitykset
(arvot, 
asenteet, 
uskomukset)

* arvioitava oppiaine 
ja sen opiskelu; koulun 
oppimisympäristö

* opetussuunnitelma ja sen toteutus 
(tavoitteet ja arviointi)
* ammatillinen kehittyminen
* koulu, opetussuunnitelma ja kielten-
opetus
* palaute arviointitehtävistä
* tukitarpeet
* terveiset uusien opetussuunnitelmape-
rusteiden laatijoille

* asenteita ja arvostuksia
* palaute arvioinnista
* tulevaisuuden näkymiä

Kielitaitoteh-
tävien
arviointi-
tulokset 
(pistemäärät 
ja taitotasoar-
viot)

* kuullun ymmärtämi-
nen (oppilas täyttää)
* luetun ymmärtäminen 
(oppilas täyttää)
* kirjoittaminen (opet-
taja täyttää)
* puhuminen (opettaja 
täyttää)
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Taulukkoon 4 koottuja muuttujia käytettiin selittämään oppilaiden oppimistu-
loksia. Perusraportissa selostetaan keskeisimmät tulokset, laajan kyselyaineis-
ton antia avataan myöhemmin syventävissä tutkimusjulkaisuissa. Perusraportis-
sa käsitellään opettajilta ja rehtoreilta hankittua tietoa vain niiltä osin kuin se 
liittyy suoraan oppilaiden oppimistuloksiin. 

1.3.6 Aineiston analyysimenetelmät
Tässä luvussa selostetaan niitä menetelmiä, joilla kielitaitoa mittaavien tehtä-
vien suorituksia ja käytänteitä ja käsityksiä kartoittaneita kyselylomaketietoja 
analysoitiin määrällisesti ja laadullisesti. Tärkein apuväline kielitaitoa koskevi-
en tulosten jäsentämisessä oli kielitaidon tasojen kuvausasteikko, joka sisältyy 
opetussuunnitelmien perusteisiin. Se on järjestysasteikko, joka kuitenkin mah-
dollistaa monenlaiset tilastolliset analyysit. Kyselydataa käsiteltiin kasvatustie-
teessä vakiintuneita tilastollisia ja laadullisia menetelmiä soveltaen. 

Kielitaitoa mittaavat tehtävät
Opettajat arvioivat puhumista ja kirjoittamista mitanneet suoritukset suoraan 
opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvällä taitotasoasteikolla. Arviointia oh-
jeistettiin mallisuoritusten avulla, ja koululta palautetuista oppilassuorituksista 
rinnakkaisarvioitiin vähintään 10 prosenttia. Arviointiaineistosta laskettiin suo-
rat jakaumat ja erilaisia tunnuslukuja tilastollista päättelyä varten.

Ymmärtämistaitojen taitotasorajojen asettamiseksi määriteltiin eri taitotasojen 
katkaisukohdat, eli pistemäärät, joiden avulla eri taitotasoille kuuluvat tehtävät 
eroteltiin toisistaan. Rajojen asettamiseksi koottiin kevään ja syksyn 2013 aikana 
kussakin kielessä paneeli, johon kutsuttiin 5–11 kielitaidon eurooppalaiseen 
taitotasokuvausjärjestelmään ja sen suomalaiseen sovellukseen perehtynyttä 
henkilöä. Heistä osa oli asiantuntijaryhmän jäseniä, osa kyseisen kielen opet-
tajia perusopetuksessa tai muutoin kyseisen kielen arvioinnin asiantuntijoita.
  
Taitotasojen asettamisessa sovellettiin Bookmark-menetelmää, jonka perusaja-
tuksena on järjestää osiot osioanalyysin tulosten perusteella vaikeustason mu-
kaisesti helpoimmasta vaikeimpaan (esim. Cizek 2007; Cizek & Bunch 2011). 
Kussakin oppimäärässä käytetyistä osioista koottiin vihko, jossa kukin osio esi-
tettiin omalla sivullaan. Sivulla oli myös näkyvissä oikea vastausvaihtoehto tai 
eri pistemääriin oikeuttavat avovastaukset. Jos osiosta oli mahdollista saada 
kaksi pistettä, osio oli vihkossa kahteen kertaan eri pistemäärien mukaan järjes-
tettynä. Panelistien tehtävänä oli merkitä vihkoon viimeinen osio, jonka kysei-
sellä taitotasolla oleva oppilas panelistin mielestä ratkaisisi kahden kolmasosan 
todennäköisyydellä oikein. Tämä sivu oli kyseisen taitotason katkaisukohta. 
Vihkon seuraavaa sivua ja sillä olevaa tehtävää lähestyttiin ajatellen seuraavak-
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si ylempää taitotasoa ja sen tasoisen oppilaan mahdollisuuksia ratkaista osio 
kahden kolmasosan todennäköisyydellä oikein. Näin edettiin koko vihko läpi. 
Lopuksi panelistien merkitsemät katkaisukohdat (sivunumerot) koottiin yhteen 
taulukoksi ja tuloksista keskusteltiin. Mikäli panelistit halusivat keskustelun jäl-
keen muuttaa merkitsemiään katkaisukohtia, se oli vielä mahdollista.

Panelistien merkitsemistä sivumääristä laskettiin tämän jälkeen mediaani (suu-
ruusjärjestykseen asetetun havaintoaineiston keskimmäinen arvo). Keskiarvoa 
ei katkaisukohtien määrittelyssä käytetty, sillä Bookmark-menetelmän luontee-
seen kuuluu, että panelistien välillä voi olla huomattaviakin eroja katkaisukoh-
tien määrittelyssä, ja mediaanin avulla ääripäiden vaikutusta saatiin minimoitua. 
Näin saatiin määriteltyä aina kunkin taitotason vaativin osio. Katkaisukohtien 
määrittelyn jälkeen laskettiin, kuinka monta pistettä osallistujan oli mahdollista 
saada kyseisellä sivulla ja sitä ennen olevista osioista. Tämä pistemäärä oli ky-
seiseen taitotasoon oikeuttava pistemäärä. Mikäli taitotasolle sijoittuvia osioita 
oli vähemmän kuin kolme, yhdistettiin kyseinen taitotaso seuraavaan.

Bookmark-menetelmän käyttöä oli mahdollista harjoitella englannin ja 
ruotsin kielten paneeleissa jo esikokeiluaineiston pohjalta. Muissa kielissä ja 
oppimäärissä ei tehtävien esikokeiluun osallistunut riittävästi oppilaita osioi-
den vaikeustason määrittelyä varten. Ensimmäinen paneeli englannin ja ruotsin 
kielissä järjestettiin 6.–7.11.2012. Bookmark-menetelmän harjoittelun lisäksi 
tällöin varmistettiin lopulliseen tehtävävihkoon tulevien tehtävien ja osioiden 
alustava taitotaso. Toisella kokoontumiskerralla 16.–17.6.2013 taitotasorajojen 
määrittämiseen oli käytettävissä jo englannin ja ruotsin varsinainen arviointidata.  

Tehtäväosioiden taitotasoille asettamisen jälkeen voitiin luetun ja kuullun ym-
märtämisessä määritellä yksittäisten oppilaiden taitotasot. Tätä varten kuullun 
ja luetun ymmärtämisen osiot järjestettiin rinnakkain osioanalyysin osoittaman 
vaikeustason mukaisesti, ja tätä tietoa verrattiin vielä kunkin osion ratkaisu-
osuuteen. Näiden tietojen ja harkinnan avulla määriteltiin lopulliset rajat eri 
taitotasojen välille. Rajojen määrittelyn jälkeen ratkaisuosuudet laskettiin taito-
tasoittain yksi taso kerrallaan. Jotta oppilas pääsi tietylle taitotasolle, hänen tuli 
saavuttaa vähintään 50 prosenttia kyseisen tason kokonaispistemäärästä.    

Käytänteitä ja käsityksiä kuvaavat mittarit
Arviointiaineiston analysoinnissa sovellettiin useita tilastollisia menetelmiä. 
Arviointitehtävien esikokeilussa, jossa selvitettiin muun muassa tehtävien vai-
keustasoa ja erottelukykyä, sovellettiin osioanalyysia (mm. Törmäkangas & 
Törmäkangas 2009), tarkasteltiin yksittäisten tehtävien ratkaisuosuuksia sekä 
yksittäisten osioiden korrelaatioita kielen eri osataitojen summaan (item-total 
correlation). 
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Tulosten kuvailussa käytettiin perinteisiä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, 
kuten frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä tavallisimpia keski- ja hajontalukuja. 
Kahden ryhmän väliset keskimääräiset erot analysoitiin klassisen t-testin avulla 
ja useamman ryhmän väliset erot varianssianalyysin avulla. Niissä tapauksis-
sa, joissa niin kutsuttujen standardianalyysien oletukset eivät olleet voimassa, 
käytettiin ei-parametrisia menetelmiä (esim. Mann-Whitneyn testi). Aineiston 
koon vuoksi monet pienetkin erot olivat tilastollisesti merkitseviä, joten tällais-
ten erojen kohdalla raportoidaan myös t-testin yhteydessä efektikokoa kuvaava 
Cohenin d-arvo (Cohen 1988, 10). Tilastollisten testien yhteydessä raportoitu 
merkitsevyystaso (p-arvo) kuvaa klassisen tulkinnan mukaan sitä, onko ha-
vaittu ero ja/tai asiayhteys sattumasta (otantavirheestä) aiheutuvaa. Merkitse-
vyystasoa käytetään myös kuvaamaan sitä, miten hyvin tietty tilastollinen mal-
li (tässä raportissa esim. regressio- ja varianssianalyysimallit) kuvaa aineistoa 
(mm. Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 42–43). Efektikoko 
havainnollistaa erojen käytännön merkittävyyttä ottamalla huomioon esimer-
kiksi sen, että tutkittavat ryhmät voivat olla erikokoisia ja tutkittavan muuttujan 
vaihtelu ryhmissä voi olla hyvinkin erisuuruista. Tässä raportissa tilastollisesti 
merkitseviä eroja kielennetään seuraavien arvojen perusteella:

Cohenin d

Erittäin pieni
Pieni
Kohtalainen
Suuri

alle 0,2
0,2 – alle 0,5
0,5 – alle 0,8
0,8 tai yli

Luokiteltujen muuttujien keskinäisiä asiayhteyksiä (riippuvuuksia) tarkasteltiin 
ristiintaulukoinneilla ja khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitsevät riippuvuu-
det kuvailtiin esittämällä asianmukaiset erot prosenttijakaumissa ja suorittamal-
la residuaalitarkastelut, jotka ilmentävät havaintojen teoreettisten ja havaittujen 
lukumäärien välisiä poikkeamia. Määrällisten muuttujien riippuvuuden mitta-
rina käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa. Aineiston koon vuoksi pienet-
kin korrelaatiot olivat usein tilastollisesti merkitseviä, joten testien yhteydessä 
on raportoitu muuttujien keskinäinen selitysosuus, joka on yksi efektin koon 
mittari. Myös lineaarista ja logistista regressioanalyysia käytettiin asiayhteyksi-
en mallintamisessa. Korrelaatioiden kuvailuissa käytettiin seuraavia raja-arvoja 
(Cohen & Manion 1995):
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Arvo Sanallinen kuvaus

0,20 – alle 0,35 heikko

0,35 – alle 0,65 kohtalainen

0,65–0,85 korkea

yli 0,85 erittäin korkea

Sekä oppilas- että opettajakysely sisälsivät laajoja kysymyssarjoja, joiden in-
formaatiota tiivistettiin faktorianalyysin avulla. Näin muodostettiin esimerkiksi 
asenteiden ulottuvuuksia kuvaavat keskiarvomuuttujat. Muodostettujen kes-
kiarvomuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-ker-
toimen sekä keskiarvomuuttujien osioiden keskinäisten korrelaation avulla. 
Keskiarvomuuttujia käytettiin muun muassa silloin, kun tutkittiin asenteiden ja 
opiskelustrategioiden yhteyttä oppimistuloksiin.

Vieraiden kielten arvioinnissa, kuten oppimistulosten arviointiaineistoissa 
yleensäkin, tutkimuksen perusjoukossa on vähintään kaksi tasoa: koulutaso 
ja oppilastaso. Otokseen kuuluu kymmeniä kouluja (jopa yli sata) ja tuhansia 
oppilaita. Oppilaat ovat voineet olla pitkäänkin samassa koulussa, samalla luo-
kalla ja samojen opettajien ohjauksessa. Tämä aiheuttaa sen, että oppilaiden 
suoritukset eivät ole toisistaan riippumattomia. Tämä riippuvuus tuottaa aineis-
toon ilmiön, jota kutsutaan sisäkorrelaatioksi. Jos perusjoukon rakennetta ei 
huomioida oikein, saattavat johtopäätökset tilastollisista merkitsevyyksistä olla 
todella harhaisia.

Tässä raportissa aineiston hierarkkinen rakenne huomioitiin esimerkiksi analy-
soitaessa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välisiä eroja oppimistuloksissa. 
Nämä analyysit suoritettiin aineiston rakenteen huomioivan monitasomallinnuk-
sen avulla (ks. Malin 2005; Rasbash ym. 2004; Rautopuro 2013). Monitasomal-
linnusta sovellettiin myös koulujen välisten erojen tarkastelussa (sisäkorrelaatio) 
ja arvioitaessa vanhempien koulutustaustan vaikutusta koulujen välisiin eroihin. 

Arvioinnissa saavutetut tulokset suhteutetaan opetussuunnitelman perusteissa 
ilmaistuihin kielitaitotavoitteisiin taitotasoittain seuraavin ilmaisuin:

Tavoitteet ovat toteutuneet …kun enemmistö ( < 50 %) oppilaista 

heikosti alittaa hyvän osaamisen taitotason kahdella taitotasolla *

tyydyttävästi alittaa hyvän osaamisen taitotason yhdellä taitotasolla *

hyvin yltää vähintään hyvän osaamisen (8) taitotasoon *

erinomaisesti ylittää hyvän osaamisen taitotason vähintään yhdellä taitotasolla *
* B-ranskassa tavoitteiden toteutumista tarkastellaan suhteessa ylempään tavoite-
tasoon, ellei toisin mainita 
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Käytännetavoitteet suhteutetaan opetussuunnitelman perusteisiin seuraavin 
ilmaisuin:

Tavoitteet ovat toteutuneet… …käytänteiden osalta, kun keskiarvomuuttuja 
(1–5-asteikolla) saa arvon

heikosti 1,00–2,49

tyydyttävästi 2,50–3,49

hyvin 3,50–4,49

erinomaisesti 4,50–5,00

Käsityksiä kuvataan seuraavin ilmaisuin:

Tavoitteet ovat toteutuneet… …kun keskiarvomuuttuja 
(1–5-asteikolla) saa arvon

erittäin kielteiset 1,00–1,49

kielteiset 1,50–2,49

neutraalit/epävarmat 2,50–3,49

myönteiset 3,50–4,49

erittäin myönteiset 4,50–5,00

Opettajille ja rehtoreille suunnatut kyselyt sisälsivät avoimia kysymyksiä, joiden 
vastaukset tallennettiin tekstitiedostoiksi. Tekstimassa tematisoitiin ja teemojen 
esiintymisestä tehtiin yksinkertaisia frekvenssitaulukoita. Perusraportissa keski-
tytään erityisesti käsillä olevaa arviointia koskevaan palautteeseen ja rehtorien 
raportoimiin tapoihin hyödyntää arviointipalautetta. Opettajakyselyn tarjoamaa 
mahdollisuutta kuvata oman opetusaineen tukitarpeita ja välittää toiveita ope-
tussuunnitelman perusteita laativille ryhmille raportoidaan suositusluvussa.
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2 RANSKAN KIELEN A-OPPIMÄÄRÄN    
 OPPIMISTULOKSET  

Seuraavaksi raportoidaan ranskan kielen A-oppimäärän oppimistulokset. Rans-
kan kielen B-oppimäärän oppimistulokset raportoidaan luvusta 3 alkaen. Op-
pimistuloksilla tarkoitetaan molemmissa oppimäärissä paitsi (1) kielitaidon eri 
osa-alueiden tehtävissä saatuja tuloksia myös (2) ranskan kielen oppimista edis-
tävien käytänteiden harjoittamista ja (3) oppilaiden käsityksiä ranskan kielestä ja 
sen opiskelusta. Kunkin tavoitealueen tulokset esitellään omissa alaluvuissaan. 
Lisäksi tarkastellaan näiden kolmen tavoitealueen keskinäisiä yhteyksiä. Aluksi 
kuvaillaan arviointiin osallistuneet henkilöt ja arvioinnissa käytetyt tehtävät. 

2.1 Arvioinnin osallistujat ja heidän taustatietonsa
Oppimistulosten arviointiin ranskan pitkässä oppimäärässä keväällä 2013 osal-
listui yhteensä 1  087 oppilasta 91 koulusta. Otos vastasi noin 90 prosent-
tia ranskan A-oppimäärää lukuvuonna 2012–2013 opiskelleista yhdeksänsien 
luokkien oppilaista. Tulosten raportoinnista jätettiin kuitenkin pois Helsingin 
ranskalais-suomalainen koulu, minkä jälkeen arviointiin osallistuneita oppilaita 
oli 1 023 oppilasta (85 % ikäluokasta). Oppilaista tyttöjä oli 703 ja poikia 318, 
kaksi oppilasta ei ilmoittanut sukupuoltaan.

Kouluissa arviointiin osallistui keskimäärin 11 oppilasta. Pienin koulukohtainen 
oppilasmäärä oli yksi oppilas ja suurin 46 oppilasta (keskihajonta noin kahdek-
san oppilasta). Erityisluokalla opiskelleita tai erityistä tukea saavia oppilaita oli 
alle yksi prosenttiyksikkö, joten heidän osaltaan tulokset raportoidaan osana 
koko aineistoa.

Kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat täyttivät ennen arviointia oppilaskyse-
lyn, joten sen vastausaktiivisuus oli käytännössä 100 prosenttia. 

Kuten taulukosta 5 havaitaan, valtaosalla oppilaista oli sekä äidinkielenään että 
kotikielenään suomi. Oppilaista 30 puhui muuta kuin suomea äidinkielenään. 
Suurimmat yksittäiset äidinkielet olivat englanti (kahdeksan oppilasta), ranska 
(seitsemän oppilasta) ja venäjä (seitsemän oppilasta).
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Taulukko 5. Oppilaiden äidinkielet ja kotikielet A-ranskan oppilasaineistossa.

Kieli Oppilaan äidinkieli (%) Oppilaan kotikieli (%)

suomi 95,1 88,7

suomi ja muu 1,5 7,2

muu 2,9 2,2

Hieman yli puolella oppilaista molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, noin 
kolmanneksella toinen ja 12 prosentilla ei kumpikaan. Noin kuusi prosenttia 
oppilaista ei tiennyt, oliko heidän isänsä tai äitinsä ylioppilas, tai jätti jostain 
muusta syystä vastaamatta kysymykseen. Oppilaiden vanhemmista äiti oli isää 
useammin ylioppilas (äidit 76 %, isät 60 %). 

Yhdeksän oppilasta kymmenestä ilmoitti pyrkivänsä perusopetuksen jälkeen lu-
kioon. Tytöistä lukioon pyrki 92, pojista 89 prosenttia. Ammatilliseen koulutuk-
seen tytöistä haki kahdeksan, pojista 11 prosenttia. Kolmelle oppilaalle neljästä 
englanti oli ollut ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli). Vajaa neljännes oppilaista 
oli opiskellut ranskaa A1-kielenä, joten valtaosa (75 %) arviointiin osallistu-
neista oppilaista oli opiskellut ranskaa A2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.  

Oppilaiden ranskan kielen arvosana ilmenee taulukosta 6. Lähes neljänneksellä 
oppilaista oli ranskan kielessä hyvän osaamisen taitotasoa vastaava arvosana 
kahdeksan ja noin 40 prosentilla joko kiitettävä tai erinomainen arvosana. Vält-
tävän tai hylätyn arvosanan oli oppilaista saanut vajaa viisi prosenttia. Arvosa-
nojen perusteella 64 prosenttia oppilaista oli yltänyt vähintään hyvän osaami-
sen taitotasolle.

Taulukko 6. Oppilaiden ranskan kielen arvosanojen frekvenssit ja prosenttiosuudet (A-ranska).

Koulu-
arvosana

Frekvenssi Prosentti-
osuus %

Pojat Prosentti-
osuus %

Tytöt Prosentti-
osuus %

4
5
6
7
8
9

10

5
45

129
183
249
248
155

0,5
4,4

12,6
17,9
24,3
24,2
15,2

2
24
55
76
76
48
33

0,6
7,5

17,3
23,9
23,9
15,1
10,4

3
21
74

107
172
199
122

0,4
3,0

10,5
15,2
24,5
28,3
17,4

Puuttuu 9 0,9 4 1,3 5 0,7

Yhteensä 1 023 100,0 318 100 703 100
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Oppilaiden ranskan kielen arvosanojen keskiarvo oli kahdeksan (mediaani 8; 
keskihajonta 1,42). Kuten taulukosta 7 havaitaan, oli tyttöjen arvosana äidinkieli 
ja kirjallisuus -oppiaineessa (jatkossa käytetään nimitystä äidinkieli) yhden ar-
vosanan parempi kuin poikien. Äidinkielen arvosanoja lähemmin tarkasteltaes-
sa huomataan myös, että tytöistä 61 prosenttia oli saanut äidinkielestä kiitettä-
vän tai erinomaisen arvosanan, pojista kymmenen prosenttiyksikköä harvempi. 
Ranskan kielessä tyttöjen ja poikien keskimääräisissä arvosanoissa oli puolen 
arvosanan ero tyttöjen hyväksi. 

Taulukko 7. Oppilaiden ranskan kielen, äidinkielen ja matematiikan arvosanojen keskiarvot, keskihajonnat 
ja mediaanit sukupuolittain (A-ranska).

Ranskan kieli Äidinkieli Matematiikka

Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat

Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani

8,1
1,37

8,0

7,5
1,44

7,5

8,8
0,89

9,0

8,3
0,96

8,0

8,4
1,23

9,0

8,3
1,31

9,0

p-arvo p < 0,001; d = 0,46 p < 0,001; d = 0,56 p = N.S.; d = 0,04

Oppilaiden tyypillisin ranskan kielen läksyihin käyttämä aika oli alle puoli tun-
tia: lähes kolme oppilasta neljästä valitsi tämän vaihtoehdon. Noin 15 prosenttia 
oppilaista ei käyttänyt ranskan kielen läksyihin aikaa lainkaan ja 11 oppilasta 
sadasta puolesta tunnista tuntiin. Pojista runsas viidennes ei käyttänyt ranskan 
läksyihin aikaa lainkaan, tytöistä 12 prosenttia. Tytöissä oli lähes kaksi kertaa 
poikia enemmän sellaisia, jotka käyttivät läksyihin aikaa puolesta tunnista tuntiin. 

A-ranskan opettajakyselyyn vastasi yhteensä 95 opettajaa. Opettajien vas-
tausaktiivisuus oli hyvä, sillä ainoastaan kahdesta koulusta ei saatu vastauksia. 

Opettajista valtaosa (94 %) oli naisia. Opettajien keski-ikä oli 46, nuorin oli 
25- ja vanhin 66-vuotias. Opettajista kahta lukuun ottamatta kaikki olivat äidin-
kieleltään suomenkielisiä. Opettajat olivat myös varsin hyvin kouluttautuneita 
työhönsä: yksi oli suorittanut lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon, viisi alemman 
korkeakoulututkinnon, kaikki muut ylemmän korkeakoulututkinnon. Lähes 
kahdella opettajalla kolmesta oli ranskan kielestä syventävät opinnot, vajaalla 
kolmanneksella aineopinnot ja neljällä opettajalla perusopinnot. Lähes kaikilla 
(95 %) oli kielenopettajan kelpoisuus. 

Kaksi opettajaa viidestä oli työskennellyt perusopetuksessa 16 vuotta tai enem-
män, viidennes 11–15 vuotta ja vähän yli viidennes 6–10 vuotta. Opettajis-
ta kolmella oli alle vuoden työkokemus. Opettajien työyhteisössä työskenteli 
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keskimäärin noin seitsemän kieltenopettajaa. Yleisin kieliyhdistelmä opettajilla 
oli englanti ja ranska, seuraavaksi ruotsi ja ranska. Neljännes opettajista opetti 
ainoastaan ranskan kieltä.

Taulukko 8. A-ranskan opettajien kieliyhdistelmät.

Kieli Lukumäärä Osuus (%)

englanti
englanti + ruotsi + ranska
englanti + ruotsi + ranska + saksa
englanti + ranska
englanti + ranska + saksa
englanti + ranska + saksa + muu
englanti + ranska + venäjä
englanti + ranska + muu
ruotsi + ranska
ruotsi + ranska + saksa
ranska
ranska + saksa
ranska + muu

3
9
1

32
1
1
1
3

15
1

24
3
1

3,2
9,5
1,1

33,7
1,1
1,1
1,1
3,2

15,8
1,1

25,3
3,2
1,1

 
Runsas yhdeksän opettajaa kymmenestä opetti vain kieliaineita. Heistä lähes 
puolella ranskan kielen opetus kattoi 25–50 prosenttia opetusvelvollisuudesta, 
16 prosentilla alle 25 ja niukalla viidenneksellä yli 75 prosenttia. Tyypillisimmil-
lään opettajat olivat opettaneet arviointiin osallistuneita oppilaita kaksi kurssia, 
neljännes opettajista kolme kurssia. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita hieman 
yli puolella opettajista oli vain harvoin tai ei koskaan, runsaalla viidenneksellä 
usein tai lähes aina.

Lähes puolet A-ranskan opettajista oli asunut ranskankielisellä alueella 7–24 
kuukautta, neljännes 2–6 kuukautta. Opettajien asuminen ranskaa puhuvassa 
ympäristössä ilmenee tarkemmin alla olevasta taulukosta.

Taulukko 9. A-ranskan opettajien asuminen kielialueella.

Asumisen kesto Opettajien lukumäärä Osuus (%)
ei lainkaan 2 2
alle 2 kk 11 12
2–6 kk 22 24
7–24 kk 43 46
yli 2 vuotta 15 16
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Kahdeksan opettajaa kymmenestä arvioi ranskan kielen taitonsa kaikilla osa-
alueilla vähintään tasolle B2.2. Vain yksi opettaja kymmenestä arvioi kuullun-, 
kahdeksan luetun ymmärtämistaitonsa taitotasolle B2.1 tai sitä heikommaksi. 
Eniten parannettavaa opettajat arvioivat olevan puhumistaidoissaan: enintään 
tasolle B2.1 sijoitti itsensä 18 opettajaa.  

Taulukko 10. A-ranskan opettajien arvio omasta kielitaidostaan.

Taito B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 

Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä Lukumäärä

Kuullun ymmärtäminen 3 8 24 56

Luetun ymmärtäminen 2 6 18 65

Puhuminen 2 4 12 26 47

Kirjoittaminen 1 3 11 26 50

Otoskoulujen rehtoreista alle puolet (41 %) vastasi arviointiaineistoon sisälty-
neeseen rehtorikyselyyn. Kyselyyn vastanneista 37 rehtorista 25 oli miehiä ja 12 
naisia. Iältään rehtoreista oli lähes yhtä paljon (43 %) joko 45–54- tai 55-vuotiaita tai 
sitä vanhempia. Rehtorikyselyn tarkemmat tulokset raportoidaan luvussa 2.3.2. 

2.2 Ranskan A-oppimäärän tehtävät
Seuraavaksi kuvaillaan tarkemmin niitä tehtäviä, joilla oppilaiden ranskan kie-
len taitoja arvioitiin. Ymmärtämistaitoja mitattiin kuullun ja luetun ymmärtä-
mistehtävillä, tuottamistaitoja kirjoittamis- ja puhumistehtävillä. Vaikka erillisiä 
sanaston ja rakenteiden hallintaa mittaavia tehtäviä ei arvioinnissa käytetty, niin 
esimerkiksi sanaston laajuus ja rakenteiden virheettömyys sisältyivät puhumi-
sen ja kirjoittamisen arvioinnissa käytettyihin kriteereihin.    

Ymmärtämistehtävät
Ymmärtämistaidoissa tehtävätyyppeinä käytettiin monivalinta- ja avotehtäviä. 
Kunkin osataidon tehtävistä puolet oli monivalinta-, puolet avotehtäviä. Avoteh-
tävissä oppilas kirjoitti suomen kielellä oleviin kysymyksiin lyhyen vastauksen 
suomeksi. Monivalintatehtävissä oppilaan tuli valita kolmesta suomenkielisestä 
vastausvaihtoehdosta lukemansa tai kuulemansa perusteella paras vaihtoehto. 

Kuullun ymmärtäminen koostui kymmenestä tehtävästä, jotka sisälsivät yh-
teensä 24 osiota. Kuullun ymmärtämistehtävien kokonaiskesto oli noin 32 mi-
nuuttia. Kaikki tehtävät, lukuun ottamatta tehtävää 5, kuultiin kahteen kertaan. 
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Taulukossa 11 on esitetty ranskan A-oppimäärän kuullun ymmärtämistehtävät 
opetussuunnitelman mukaisiin aihepiireihin ryhmiteltyinä. Taulukossa on li-
säksi ilmoitettu tekstityyppi, osioiden taitotasot, lukumäärät, tehtävätyypit sekä 
maksimipistemäärät tehtävittäin. Lisäksi on ilmoitettu kuuntelukertojen luku-
määrä. Kaikki tehtävät luettiin normaalitempoa hieman hitaammalla standardi-
aksentilla.

Taulukko 11. Ranskan A-oppimäärän kuullun ymmärtämistehtävät.

Tehtävän otsikko Aihepiiri Tekstityyppi Osioiden 
taitotaso

Osioiden 
lukumäärä / 
maksimipis-
temäärä

Kuuntelu-
kerrat

1. Vaihto-oppilaan 
haastattelu

- koulu, opiskelu
- vapaa-aika

kuvaileva, 
kertova

A1.3–A2.1 3 mv / 3 p. 2

2. Ohjeita vapaa-ajan 
viettoon

- vapaa-aika: 
harrastukset 
- terveys ja hyvin-
vointi

ohjaileva, 
kuvaileva

A2.2–B1.1 2 mv / 2 p. 2

3. Tavaratalo-
kuulutus

- asioiminen: 
kauppa

ohjaileva A1.3–A2.1 2 mv / 2 p. 2

4. Puhelu purjehdus-
kouluun

- julkiset palvelut
- opiskelu

erittelevä A2.2 3 mv / 3 p. 2

5. Keskusteluja - vapaa-aika kertova A1.3–A2.1 2 mv / 2 p. 1

6. Kuulutuksia - matkustaminen: 
lentokenttä

kertova,  
ohjaileva 

A1.3–A2.2 2 avo / 3 p. 2

7. Keskustelu - koulu ohjaileva A1.3–A2.1 3 avo / 3 p. 2

8. Laulajan 
haastattelu

- kulttuuri
- vapaa-aika: 
musiikki

kuvaileva A1.3–A2.1 3 avo / 4 p. 2

9. Vastaajaviesti - vapaa-aika: 
urheilu

ohjaileva A2.1–A2.2 2 avo / 2p. 2

10. Kertomus 
kielimatkoista

- opiskelu: 
kielikurssit

kertova, 
kuvaileva

A2.2–B1.1 2 avo / 4 p. 2

mv = monivalintatehtävä suomen kielellä, avo = avotehtävä suomen kielellä
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Hyvän osaamisen taitotaso A-ranskan ymmärtämistaidoissa (kuullun ja luetun 
ymmärtäminen) on taitotaso A2.2, joten suurin osa lopulliseen tehtävävihkoon 
valikoituneista osioista valittiin tältä taitotasolta ja sitä lähinnä olevalta alemmal-
ta taitotasolta (A2.1). Taitotasoille A1.1 ja A1.2 sijoittuvia osioita ei tehtävävih-
koon valikoituneissa osioissa tässä vaiheessa ollut.

Hyvän osaamisen taitotasolla A2.2 kuullun ymmärtämistaitojen katsotaan 
riittävän välittömän sosiaaliseen kanssakäymisen perustarpeisiin (Opetushalli-
tus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas 

 ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy 
seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. 

 pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. 
Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja ai-
heita tai yleistietoa käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa. 

 Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka 
äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat kuullun ymmärtämisessä käytettyjä tehtä-
väosioita, jotka taitotasoille asettamisen tuloksena sijoittuivat hyvän osaamisen 
taitotasolle A2.2. 

TEHTÄVÄ 4. Puhelu purjehduskouluun

Kuulet Jean-Lucin ja purjehduskoulun kurssisihteerin välisen puhelinkeskustelun 
kaksi kertaa: ensin kokonaan, sitten kahdessa osassa. 

Ympyröi toisen kuuntelun jälkeen mielestäsi paras vaihtoehto (A, B tai C).

« - Oui, je voudrais participer au cours du mois de juillet, parce qu’en août, on part 
en vacances en Finlande avec mes parents.
- En juillet… Oh, écoute, ça va être difficile, on donne un seul cours en juillet, et il 
est déjà plein.
- Oh, dommage… »

10. Mikä ongelma Jean-Lucin osallistumisessa on?

a) Kurssi on jo täynnä.
b) Kurssi on väärän tasoinen.
c) Kurssi järjestetään vain elokuussa.

Oikea vastaus: A
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Tehtävän aiheena oli julkisten palvelujen käyttö ja purjehduskurssille ilmoittau-
tuminen. Oikean vastauksen löytäminen edellytti yksityiskohdan ymmärtämistä 
(il est déjà plein), ja oppilaat selviytyivätkin tehtävästä varsin hyvin: 68 prosent-
tia vastasi osioon oikein. Myös vaihtoehto C houkutteli oppilaita (26 %), sillä 
elokuu mainittiin keskustelussa.  

Toinen esimerkki on kuullun ymmärtämisessä käytetyistä avotehtävistä. Tehtä-
vän aiheena oli lentokenttäkuulutus ja siinä vaimo etsi kadonnutta miestään len-
tokentän pääsisäänkäynnin edessä. Osiosta oli mahdollista saada kaksi pistettä. 
Esimerkkejä mallivastauksista pistemäärittäin on annettu kysymyksen jälkeen. 

TEHTÄVÄ 6. Kuulutuksia 

Kuulet lentokenttäkuulutuksen kaksi kertaa ilman taukoja.
Vastaa toisen kuuntelun jälkeen kysymykseen suomeksi.

« Votre attention, s’il vous plaît, M Charles Lebrun, M Lebrun, vous êtes attendu 
devant l’entrée principale. M Lebrun, Mme Lebrun vous attend au rez-de-chaussée 
devant l’entrée principale. »

14. Miksi Charles Lebrunia kuulutetaan?

2 p. Vaimo odottaa (1 p.) häntä pääsisäänkäynnillä /  
         pääsisäänkäynnin edessä (1 p).
1 p. Yksi edellisistä osista mainittu täysin oikein, toinen puuttuu tai sisältää  
         asiavirheen. Esimerkiksi: vaimo odottaa häntä / häntä odotetaan  
         pääsisäänkäynnillä / pääsisäänkäynnin edessä.
0 p.  Hän on kadoksissa.

Osioon oikein vastaaminen edellytti päättelyä ja tekstin osien yhdistelemistä. 
Sanasto (l’entrée principale, rez-de-chaussée) ja osa rakenteista (vous êtes atten-
du) saattoivat olla oppilaille haastavia ymmärtää puhutussa kielessä. Erityisesti 
kahden asian poimiminen osoittautui oppilaille vaativaksi: vain kymmenesosa 
oppilaista sai osiosta täydet kaksi pistettä, 55 prosenttia yhden pisteen ja vähän 
yli kolmannes nolla pistettä.

A-ranskan luetun ymmärtäminen koostui yhdeksästä tehtävästä ja 24 osiosta. 
Oppilailla oli 35 minuuttia aikaa lukea tekstit ja tehdä niihin liittyvät tehtä-
vät. Tehtävätyyppeinä olivat monivalintatehtävät (12), avoimet tehtävät (9) sekä 
tekstissä alleviivatun kohdan tulkitseminen suomeksi (3). Tehtävässä yhdeksän 
(Kertomus merikäärmeestä) oppilaan tuli kääntää tekstissä oleva alleviivattu 
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kohta suomeksi tehtävävihkossa olevan, suomeksi annetun lauseen jatkoksi. 
Taulukkoon 12 on koottu luetun ymmärtämistehtävien aihepiirit, tekstityypit, 
taitotasot, osioiden lukumäärät, tehtävätyypit ja enimmäispistemäärät.  

Taulukko 12. Ranskan A-oppimäärän luetun ymmärtämistehtävät.

Tehtävän otsikko Aihepiiri Tekstityyppi Taitotaso
Osioiden lukumäärä / 
enimmäispistemäärä

1. Titeuf - koulu, opiskelu
- kulttuuri: sarjakuvat

kuvaileva A2.1 2 mv / 2 p.

2. Ranskalainen 
ruokakulttuuri

- lähiympäristö: ruoka 
ja juoma
- kulttuuri: kielet

kuvaileva A1.3–A2.1 2 mv / 2 p.

3. Vierailuohjelma - matkustaminen 
- kulttuuri

erittelevä A2.1 2 mv / 2 p.

4. Ilmoitus  
kielimatkoista

- matkustaminen 
- opiskelu

erittelevä A2.2 2 mv / 2 p.

5. Koulu-uutinen - koulu ja opiskelu kuvaileva B1.1–B1.2 4 mv / 4 p.

6. Uutinen Mont-Saint-
Michelistä

- matkustaminen 
- kulttuuri

ohjaileva A2.1 3 avo / 5 p.

7. Työpaikkailmoitus - työelämä kuvaileva A2.2 3 avo / 3 p.

8. Kysely  
aikuisuudesta

- lähiympäristö: perhe
- kulttuuri

erittelevä B1.2 3 avo / 3 p.

9. Kertomus  
merikäärmeestä

- kulttuuri:  
luonnontiede

kuvaileva A2.2 3 avo / 6 p.

 
mv = monivalintatehtävä suomen kielellä, avo = avotehtävä suomen kielellä

Hyvän osaamisen taitotaso luetun ymmärtämisessä on ranskan pitkässä oppi-
määrässä A2.2, joten suurin osa tehtäväosioista valittiin tältä taitotasolta. 

Hyvän osaamisen taitotasolla A2.2 luetun ymmärtämistaitojen katsotaan 
riittävän välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeisiin (Opetushallitus 
2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas 

 ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pitui-
sista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, 
kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uuti-
set). 
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 pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista sel-
keästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätel-
lä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista.

 tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ym-
märtämiseksi. 

Seuraavat esimerkit havainnollistavat luetun ymmärtämisessä käytettyjä tehtä-
väosioita, jotka sijoittuivat hyvän osaamisen taitotasolle A2.2. Osioista ensim-
mäinen on esimerkki monivalintatehtävistä.

TEHTÄVÄ 4. Ilmoitus kielimatkoista 

Lue teksti ja kysymykset.
Ympyröi sitten tekstiä parhaiten vastaava vaihtoehto (A, B tai C).

Es-tu déjà parti en voyage linguistique ?

Géo Ado prépare un dossier sur les séjours linguistiques. Raconte-nous ton voyage 
si…

-  Tu es parti à l’étranger pour apprendre une langue ou te perfectionner.
-  Tu as séjourné dans une famille, dans une école ou dans un centre d’accueil.
-  Tu as découvert un pays, tu as fait des activités et tu as rencontré des person-

nes sympas.
-  Tu es parti 1 semaine, 15 jours, 1 mois ou même plus longtemps…

Ton avis et ton expérience intéressent Géo Ado ! Alors, n’hésite pas à nous contac-
ter sur ce site ou en envoyant un message à Nathalie Michel, à l’adresse suivante : 
nmi@milan.fr

Merci à toi !

8. Miksi yhteydenotto lehteen on tärkeää?

a) Nathalie Michel suunnittelee itse kielimatkaa.
b) Kirjoittajista on jatkuvasti pulaa.
c) Lehti haluaa hyödyntää nuorten kokemuksia.

Oikea vastaus: C

Tekstin aiheena oli opiskelu ja matkustaminen, ja se sisälsi osin vaikeaakin 
sanastoa (dossier, se perfectionner, centre d’accueil) ja rakenteita (passé com-
posé). Osioon oikein vastaaminen edellytti koko tekstin tarkoituksen ymmärtä-
mistä, sillä vastaus ei löytynyt tekstistä suoraan. Osio oli oppilaille helppo, sillä 
88 prosenttia osasi vastata siihen oikein. Myös vaihtoehdot A ja B houkuttelivat 
osaa oppilaista. 
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Toinen esimerkki on avotehtävästä, jossa oppilaan tuli kääntää alleviivattu koh-
ta tekstistä suomeksi annetun lauseen jatkoksi. Sanojen tuli olla lauseeseen 
sopivassa muodossa. Esimerkkejä mallivastauksista pistemäärittäin on annettu 
kysymyksen jälkeen. 

TEHTÄVÄ 9. Kertomus merikäärmeestä 

Lue teksti. Käännä sitten alleviivatut kohdat suomeksi ja täydennä ne viivalle.

La légende du serpent de la mer a depuis toujours fasciné et terrifié les marins du 
monde entier.

22. Merikäärmeen legenda on aina ___________________ ja 
____________________ merimiehiä.

2 p.  kiehtonut / hurmannut / lumonnut (1 p.) 
     kauhistuttanut / hirvittänyt / pelottanut (1 p.)
1 p.    Yksi edellisistä osista mainittu täysin oikein, toinen puuttuu tai sisältää 
         asiavirheen.
0 p.    kiinnostanut

 
Tekstin aihe liittyi luonnontieteisiin, ja se sisälsi osin vaikeaakin sanastoa. Teks-
tissä alleviivatut sanat olivat kuitenkin ranskan perussanastoa. Yllättävän harva 
oppilas (40 %) osasi täydentää viivoille molemmat sanat oikeassa muodossa. 
Oppilaista 40 prosenttia sai sanoista toisen oikein. Erityisesti sana fasciné oli 
oppilaille vaikea ja monet käänsivät sen englannin vaikutuksesta sanalla kiin-
nostanut.  

Taulukossa 13 on yhteenveto kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosioista 
taitotasoittain tehtävien laadintavaiheessa ja taitotasoille sijoittamisen jälkeen. 
Avotehtävissä yhden ja kahden pisteen osiot sijoitettiin tässä vaiheessa peräk-
käisille taitotasoille, mistä johtuen osioiden yhteenlaskettu lukumäärä on kuul-
lun ymmärtämistehtävissä 27 ja luetun ymmärtämistehtävissä 29. Vuoden 2002 
arviointiin linkittyvät osiot sijoittuivat kuullun ymmärtämisessä taitotasoille A1.3 
(1 mv) ja A2.1 (1 mv) ja luetun ymmärtämisessä taitotasoille A2.2 (1 mv) ja B1.1 
(1 mv). Hyvän osaamisen taitotaso on taulukossa tummennettu.     
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Taulukko 13. A-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosiot taitotasoittain tehtävien laadintavai-
heessa ja taitotasoille sijoittamisen (Bookmark) jälkeen.

Suunniteltu 
taitotaso

Kuullun ymmärtäminen: 
osioiden lukumäärä

Luetun ymmärtäminen:
 osioiden lukumäärä

laadintavaihe Bookmark laadintavaihe Bookmark

A1.3 7 7 3 8

A2.1 9 4 11 6

A2.2 9 11 8 8

B1.1 2 3 3 6

B1.2 - - 4 -

Yhteensä 27 25* 29 28*

* huonosti toimineet osiot poistettu

Kuten taulukosta 13 ilmenee, arvioitiin kuullun ymmärtämisen osiot jonkin 
verran vaikeammiksi taitotasoille sijoittelun tuloksena, luetun ymmärtämisen 
helpommiksi. Valtaosa kuullun ymmärtämistehtävistä sijoittui kuitenkin hyvän 
osaamisen taitotasolle A2.2, luetun ymmärtämisessä yhtä moni myös kaikkein 
alhaisimmalle taitotasolle A1.3.

Tuottamistehtävät
Tuottamistehtävinä käytettiin sekä kirjoittamis- että puhumistehtäviä. Puhu-
mistehtävät toteutettiin paritehtävinä ja suoritukset videoitiin. Puhumistehtä-
vät suoritti enintään kahdeksan oppilasparia jokaisesta koulusta. Oppilaiden 
valikoituminen puhumistehtäviin on kuvattu luvussa 1.3.3.

Puhumistaitojen arvioinnissa käytettiin kolmea eri tehtävätyyppiä: kerrontaa, 
simuloituja arkitilanteita ja vapaampaa keskustelutehtävää. Taulukossa 14 on 
esitetty yhteenveto puhumistehtävien aihepiireistä, funktioista ja tehtäville 
suunnitelluista taitotasoista sekä esikokeiluissa kullekin tehtävälle toteutunut  
yleisin taitotaso. 
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Taulukko 14. Ranskan A-oppimäärän puhumistehtävät.

Tehtävän otsikko Aihepiiri Funktio Suunniteltu 
taitotaso

Esikokeilun 
yleisin 

taitotaso

Kerronta: Esittelyvideo - lähiympäristö: 
perheenjäsenet
- asuminen
- vapaa-aika

- esittäytyminen A1.3–B1.1 A2.1

Arkitilanne 1: Tapaaminen - vapaa-aika
- matkustaminen

- keskustelu kaverin 
kanssa, asiointi  
puhelimessa

A1.2–A2.2 A2.1

Arkitilanne 2: Kahvilassa - kulttuuri: perustie-
toja Suomesta
- asioiminen

- perustietojen antami-
nen, avun pyytäminen 
ja tarjoaminen

A2.1–A2.2 A2.1

Keskustelu: Kotibileet - lähiympäristö: 
syöminen, ystävät
- vapaa-aika

- keskustelu ja päätök-
sen tekeminen A2.2–B1.1 A1.3

Kuten taulukko 14 osoittaa, esikokeiluoppilaat selviytyivät kaikista muista pu-
humistehtävistä paitsi keskustelutehtävästä vähintään hyvän osaamisen tai-
totasolla. Koska puhumistehtävissä on kyse kielen tuottamisesta, ne sopivat 
yleensä useammalle taitotasolle kuin ne on alun perin ajateltu, toisin kuin ym-
märtämistehtävät, jotka ovat tässä suhteessa tarkempia ja siten myös vaikeam-
pia laatia vaikeustasoltaan juuri kohderyhmälle sopiviksi. 

Kerrontatehtävässä oppilaan tuli tehdä itsestään esittelyvideo oppilaan kotiin 
tulevalle vaihto-oppilaalle. Tehtävävihkossa oli annettu suomeksi vihjeitä esitte-
lyyn sisällytettävistä asioista. Näitä olivat nimen, iän ja asuinpaikan kertominen 
sekä perheenjäsenten kuvaileminen. Lisäksi oppilaan tuli kertoa, mitä he teke-
vät kesällä. Tämä monologitehtävä oli yhteinen kaikissa oppimäärissä, ja sen 
taitotasoksi laatijat arvioivat A1.3–B1.1. 

Kolme muuta puhumistehtävää olivat parikeskusteluita. Arkitilanteita oli A-
ranskassa kaksi, ja ne suoritettiin tehtävävihkossa suomeksi kuvatun keskuste-
lurungon avulla. Tehtävien aiheet olivat tapaamisesta sopiminen puhelimitse ja 
kahvilassa tuntemattoman henkilön kanssa jutustelu. Molemmat oppilaat näki-
vät keskustelun aikana toistensa vuorosanavihjeet. Arkitilanteiden taitotasoksi 
oli arvioitu tasot A1.2–A2.2 (Tapaaminen) ja A2.1–A2.2 (Kahvilassa).
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Keskustelutehtävässä oppilaat sopivat kotibileiden käytännön järjestelyistä teh-
tävävihkossa suomeksi annettujen vihjekysymysten tuella. Oppilaiden tuli kes-
kustella esimerkiksi kotibileiden ajankohdasta, paikasta, tarjoilusta ja ohjelmas-
ta. Tehtävän taitotasoksi laatijat arvioivat tasot A2.2–B1.1.     

Erot suunnitellun ja toteutuneen mooditason välillä vastasivat melko hyvin toisi-
aan. Kotibileiden järjestämistehtävä osoittautui oppilaille kuitenkin jonkin verran 
arvioitua vaikeammaksi, tapaamisesta sopiminen puolestaan helpommaksi. Pu-
humistehtäviä muokattiin jonkin verran esikokeilusta saadun palautteen perus-
teella muun muassa vähentämällä suomenkielisten vihjelauseiden ohjaavuutta.  

Kaikki A-ranskan otosoppilaat suorittivat kirjoittamistehtävät. Oppilaiden 
kirjoittamistaitojen arviointiin käytettiin kahta erityyppistä tehtävää. Lyhyessä 
kirjoittamistehtävässä oppilaan tuli kirjoittaa kirje kanadalaisen ystävyysluokan 
oppilaalle. Pitkässä kirjoittamistehtävässä oppilas kirjoitti blogitekstin ystävänsä 
järjestämistä juhlista. Lyhyen tekstin sanamäärän tuli olla 30–60 sanaa ja pitkän 
tekstin 80–120 sanaa. 

Kirjoittamistehtävien suorittamiseen oli aikaa 30 minuuttia ja vastaukset kirjoi-
tettiin suoraan koepaperiin. Taulukossa 15 on yhteenveto kirjoittamistehtävien 
aihepiireistä, tekstityypeistä, sanamääristä, tehtävien suunnitelluista taitotasoista 
sekä tehtävien yleisin taitotaso esikokeilussa. 

Taulukko 15. Ranskan A-oppimäärän kirjoittamistehtävät.

Tehtävän 
otsikko

Aihepiiri Tekstityyppi Sanamäärä Suunniteltu 
taitotaso

Esikokeilun 
yleisin 

taitotaso

Kirje Kanadaan - lähiympäristö: 
perheenjäsenet
- vapaa-aika: 
harrastukset

kertova 30–60 A1.3–A2.1 A2.1

Blogi - vapaa-aika: juhlat
- lähiympäristö: 
kaverit
- tiedotusvälineet: 
sosiaalinen media

kuvaileva 80–120 A2.1–A2.2 A1.3
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Kirjoittamistehtävissä suunniteltu ja toteutunut yleisin taitotaso vastasivat varsin 
hyvin toisiaan. Myös suhteessa hyvän osaamisen taitotasoon kirjoittamistehtä-
vät olivat sopivantasoisia, eikä niitä näin ollen ollut tarvetta muokata ennen 
varsinaista arviointia. 

2.3 Oppilaiden kielitaito: kuullun ymmärtäminen, luetun  
 ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen
Tässä luvussa esitetään arvioinnin tulokset oppilaiden saavuttaman kielitaidon 
osalta. Kielitaidon osa-alueista raportoidaan ensin ymmärtämistaidot ja sitten 
tuottamistaidot. 

Tuottamistaitojen tulokset esitetään suoraan taitotasoina, ymmärtämistaitojen 
tulokset sekä taitotasoina että osin myös ratkaisuosuuksina. Ymmärtämistaito-
jen raportoinnissa pääpaino on oppilaiden saavuttamien taitotasojen kuvailussa 
ja siinä, kuinka suuri osuus oppilaista saavutti vähintään hyvän osaamisen tai-
totason ja kuinka suuri osuus jäi sen alle.  

Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään 
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 
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Oppilaat selviytyivät A-ranskan luetun ymmärtämis- ja puhumistehtävistä keski-
määrin hyvin, kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävistä tyydyttävästi. Eniten 
hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oli luetun ymmärtämistehtävissä, joissa 
oppilaista 66 prosenttia ylsi vähintään taitotasolle A2.2. Seuraavaksi eniten hyvän 
osaamistason saavuttaneita oli puhumistehtävissä, missä 56 prosenttia oppilaista 
ylsi vähintään taitotasolle A2.1. Sekä kirjoittamis- että kuullun ymmärtämistehtävis-
sä hyvän osaamisen taitotason saavutti alle puolet oppilaista: kuullun ymmärtämis-
tehtävissä 48 ja kirjoittamistehtävissä 47 prosenttia oppilaista. 

Oppilaiden tyypillisimmät taitotasot olivat luetun ymmärtämistehtävissä B1.1, kuul-
lun ymmärtämistehtävissä A2.2, puhumistehtävissä A2.1 ja kirjoittamistehtävissä A1.3.  
Sekä hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden että sen alle jääneiden oppilaiden 
prosentuaalisissa osuuksissa oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. Kaikkein alhai-
simmalle taitotasolle jääneistä oppilaista poikien osuus oli puhumistehtävissä 15, 
kuullun ymmärtämistehtävissä 14, kirjoittamistehtävissä 10 ja luetun ymmärtämis-
tehtävissä kuusi prosenttiyksikköä tyttöjä suurempi. 

Vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys oppilaiden kielellisiin oppimistu-
loksiin. Kuullun ymmärtämistehtävissä hyvän osaamistason alle jääneissä oli eniten 
ei-ylioppilasvanhempien lapsia, vähiten vanhempien koulutustausta vaikutti luetun 
ymmärtämistehtävistä suoriutumiseen. Vanhempien koulutustaustan yhteys oppi-
laiden tuloksiin oli erityisen selkeä myös korkeimman taitotason saavuttaneissa, 
joissa ylioppilasvanhempien lapsia oli kaikissa osataidoissa selkeästi ei-ylioppilas-
taustaisten vanhempien lapsia enemmän. 

Myös oppilaan jatko-opintosuunnitelmat näkyivät kaikkien osataitojen tuloksissa. 
Tyypillisin taitotaso ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä oli kaikissa osataidois-
sa yhdestä kolmeen taitotasoa alhaisempi kuin lukioon pyrkineillä. Ero oli suurin 
puhumistehtävien tuloksissa: ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden tyypillisin 
taitotaso oli A1.1, lukioon pyrkineiden A2.1. 

Ranskan oppimäärän vaikutus oppilaiden tuloksiin oli selkeä: suurimmat erot A1- 
ja A2-oppimäärän mukaan opiskelleiden tuloksissa olivat kirjoittamistehtävissä, 
pienimmät puhumistehtävissä. Kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä A2-
oppimäärän oppilaista jäi suurempi osuus hyvän osaamistason alapuolelle kuin 
ylitti sen. 

Oppilaan viimeksi saamalla ranskan arvosanalla oli selkein yhteys kirjoittamis- ja 
puhumistehtävissä menestymiseen, ymmärtämistaidoissa yhteys oli heikompi. Myös 
läksyihin käytetyn ajan vaikutus näkyi oppilaiden tuloksissa: parhaiten eri osatai-
doissa menestyivät ne, jotka käyttivät läksyihin aikaa puolesta tunnista tuntiin. 

Koska ranskan pitkän oppimäärän arviointiin osallistuneista oppilaista valtaosa 
opiskeli Etelä-Suomen kaupunkimaisissa kunnissa, ei eroja oppilaiden tuloksissa 
voitu selittää koulujen alueellisen sijainnin perusteella.



62

1. Kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen
Kuullun ymmärtämistehtävät suoritti yhteensä 1 008 oppilasta. Tehtäväosi-
oita oli yhteensä 24, mutta kaksi monivalintaosiota jouduttiin poistamaan tulos-
ten analyysivaiheessa niiden huonon erottelukyvyn vuoksi. Näin ollen kuullun 
ymmärtämistehtävien tulokset perustuvat oppilaiden saamiin tuloksiin yhteen-
sä 22 osiossa, joista 10 oli monivalinta- ja 12 avotehtävää. Maksimipistemäärä 
oli 25, joista 10 pistettä oli mahdollista saada monivalintatehtävistä ja 15 avo-
tehtävistä.

Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli 55. 
Tämä vastaa muissa oppimistulosten arvioinneissa noudatettua kokeiden yleis-
tä vaikeustasoa (Metsämuuronen 2009). Tehtävätyypeistä avotehtävät osoit- 
tautuivat oppilaille huomattavasti monivalintatehtäviä vaikeammiksi: moniva-
lintatehtävien ratkaisuosuus oli 66 prosenttia ja avotehtävien 48.

Kuviossa 3 on esitetty oppilaiden kuullun ymmärtämistehtävissä saamien rat-
kaisuosuuksien jakauma ja hajonta. Vaaka-akselilla on kuvattu keskimääräi-
nen ratkaisuosuus ja pystyakselilla oppilasmäärä. Ratkaisuosuuksien mediaani 
oli 52, eli jakauma oli hieman oikealle vino. Tämä tarkoittaa, että keskiarvon 
alapuolelle sijoittuneiden oppilaiden määrä oli hieman suurempi kuin sen ylä-
puolelle yltäneiden oppilaiden. Ratkaisuosuuksien hajonta oli suuri (17,81) ja 
oppilaiden saama pistemäärä vaihteli suuresti nollan ja maksimipistemäärän 
välillä. Täydet pisteet sai viisi oppilasta. Oppilaista noin neljä prosenttia ratkaisi 
tehtävistä viidenneksen tai sitä vähemmän oikein. 

Kuvio 3. Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus A-ranskassa.

Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus

20 400 60 80 100

O
pp

ila
sm

ää
rä

20

40

0

60

80

100

120



63

Kuullun ymmärtämistehtävien kokonaisreliabiliteetti oli hyvä (0,81). Tehtävä-
tyypeittäin tarkasteltuna avotehtävien reliabiliteetti (0,76) oli monivalintatehtä-
vien reliabiliteettia (0,61) korkeampi, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että kuul-
lun ymmärtämistehtävissä erityisesti avokysymykset erottelivat hyvin osanneet 
oppilaat heikommin osanneista. 

Luetun ymmärtämistehtävät suoritti yhteensä 1 011 oppilasta. Tehtäväosi-
oita oli oppilasvihkossa yhteensä 24, mutta yksi monivalintatehtävä jouduttiin 
poistamaan tulosten analyysivaiheessa sen huonon erottelukyvyn vuoksi. Näin 
ollen kuullun ymmärtämisen tulokset perustuvat oppilaiden saamiin tuloksiin 
yhteensä 23 osiossa, joista 11 oli monivalinta- ja 12 avotehtävää. Maksimipiste-
määrä oli 28 pistettä, joista 11 sai monivalinta- ja 17 avotehtävistä.

Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus luetun ymmärtämistehtävissä oli 68. 
Tämä vastaa muissa oppimistulosten arvioinneissa noudatettua kokeiden yleis-
tä vaikeustasoa (Metsämuuronen 2009). Tehtävätyypeistä monivalintatehtävät 
osoittautuivat oppilaille aavistuksen verran helpommiksi kuin avokysymykset: 
monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 70 prosenttia, avotehtävien 66.

Kuviossa 4 on esitetty oppilaiden saamien ratkaisuosuuksien jakauma ja hajon-
ta. Vaaka-akselilla on kuvattu keskimääräinen ratkaisuosuus ja pystyakselilla 
oppilasmäärä. Ratkaisuosuuksien mediaani oli 68 eli oppilaita oli keskiarvon 
molemmilla puolilla yhtä paljon. Ratkaisuosuuksien hajonta oli suuri (17,66) ja 
oppilaiden saama pistemäärä vaihteli melko paljon nollan ja maksimipistemää-
rän välillä. Täydet pisteet sai neljä oppilasta ja noin kaksi prosenttia ratkaisi 
vain viidenneksen tehtävistä oikein.

Kuvio 4. Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus A-ranskassa.
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Luetun ymmärtämistehtävien kokonaisreliabiliteetti on hyvä (0,82). Tehtävätyy-
peittäin tarkasteltuna avotehtävien reliabiliteetti (0,77) oli jonkin verran moni-
valintatehtävien erottelukykyä (0,63) parempi, eli avotehtävät erottelivat moni-
valintatehtäviä paremmin hyvin osanneet oppilaat heikommin osanneista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaat selviytyivät kuullun ja luetun ym-
märtämisen monivalintatehtävistä keskimäärin paremmin kuin avotehtävistä. 
Erityisesti kuullun ymmärtämisen avotehtävät osoittautuivat oppilaille haasta-
viksi. Tämä onkin ranskan kielessä varsin ymmärrettävää, sillä kuullun ymmär-
täminen on opiskelun alkuvaiheessa luetun ymmärtämistä vaativampi taito. Li-
säksi kuullun ymmärtämisessä avotehtävät kuormittavat muistia enemmän kuin 
monivalintatehtävät.

Ymmärtämistaitojen tulokset taitotasoina
Oppilaiden tulokset luetun ja kuullun ymmärtämistehtävissä voitiin ilmoittaa 
taitotasoina sen jälkeen kun yksittäisten osioiden vaikeustaso oli määritelty (ks. 
luku 1.3.6). Arvioinnissa käytetyn menettelyn tuloksena saatiin tyypillisten, hy-
vin kyseisen tason tehtävistä suoriutuneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus 
kullakin taitotasolla. Sen sijaan juuri ja juuri kyseisen taitotason rajan ylittänei-
den oppilaiden (ns. minimitaso) prosentuaalista osuutta ei määritelty.

Tehtäväosioiden vaikeustason määrittelyn tuloksena päädyttiin kuullun ja luetun 
ymmärtämistehtävissä seuraavaan oppilaiden saavuttamia taitotasoja kuvaavaan 
jakaumaan. Taitotasoja eroteltiin neljä ja oppilaat sijoittuivat niille seuraavasti: 

Kuvio 5. A-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot.
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Kuullun ymmärtämistehtävissä vajaa puolet oppilaista saavutti vähintään 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyn hyvän osaamisen taitotason A2.2, 
joka oli myös tyypillisin taitotaso. Erinomaiseen osaamiseen ylsi oppilaista kuu-
si prosenttia. Runsas puolet oppilaista jäi hyvän osaamisen taitotason alle ja lä-
hes viidennes jopa kaikkein alhaisimmalle taitotasolle A1.3, mikä tarkoitti heik-
koa osaamistasoa suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Tulos ei sinänsä 
ole yllättävä sillä ranskan kielessä kuullun ymmärtäminen on osataidoista usein 
se haasteellisin, varsinkin taitotasoasteikon alimmilla tasoilla. 

Luetun ymmärtämistehtävissä oppilaiden tulokset olivat huomattavasti lue-
tun ymmärtämistehtävien tuloksia paremmat. Vähintään hyvän osaamisen tai-
totason saavutti 66 prosenttia oppilaista, mikä on lähes 20 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Erinomaiseen tulokseen ylsi 
oppilaista 46 prosenttia. Tyydyttävälle tasolle jäi vajaa neljännes oppilaista, hei-
kolle 11 prosenttia. Tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli B1.1.

2. Puhuminen ja kirjoittaminen
Puhumistehtävät suoritti kussakin otoskoulussa enintään kahdeksan oppi-
lasparia. Yhteensä puhumisen arviointiin osallistui 790 oppilasta, mikä vastasi  
77 prosenttia koko A-ranskan oppilasmäärästä. 

Runsas puolet oppilaista (56 %) ylsi puhumistehtävissä vähintään opetussuun-
nitelman perusteissa määritellylle hyvän osaamisen mukaiselle taitotasolle A2.1. 
Kolmannes oppilaista saavutti jopa erinomaisen osaamistason (A2.2). Tyydyt-
tävästi (A1.3) puhumistehtävistä selviytyi viidennes oppilaista, heikosti (A1.2 
tai alle) noin neljännes. Neljän puhumistehtävän keskiarvosta muodostettu, 
tyypillisin puhumistehtävissä saavutettu taitotaso oli A2.1, jonka saavutti lä-
hes neljännes oppilaista. Kuviossa 6 on koottuna oppilaiden puhumistehtävissä 
saavuttamat taitotasot.
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Kuvio 6. A-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot.

Tehtävätyypeistä oppilaille helpoimmaksi osoittautui kaikille oppimäärille yh-
teinen itsensä esittelytehtävä (tehtävä 1). Oppilaista 61 prosenttia ylsi tässä teh-
tävässä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle A2.1. Tyydyttävän osaamistason 
saavutti vajaa viidennes ja heikon 17 prosenttia oppilaista. Tyypillisin taitotaso 
oli A2.2 ja sen saavutti lähes neljännes oppilaista. 

Puhumistehtävä 2, jossa oppilaiden tuli sopia tapaamisesta puhelimitse, oli op-
pilaille jonkin verran esittelytehtävää vaikeampi: 58 prosenttia saavutti siinä 
vähintään taitotason A2.1. Hyvän osaamisen taitotaso A2.1 oli myös tyypillisin 
taitotaso, ja sen saavutti neljännes oppilaista. Tyydyttävään osaamiseen ylsi op-
pilaista 18 prosenttia ja heikkoon noin neljännes. Oppilaista 12 prosenttia jäi 
kaikkein alhaisimmalle taitotasolle A1.1. 

Toisessa arkielämän puhetilanteessa (tehtävä 3) oppilaan tuli keskustella tun-
temattoman nuoren tytön/pojan kanssa pariisilaisen kahvilan terassilla. Myös 
tässä tehtävässä oppilaiden tyypillisin taitotaso oli A2.1, ja sen saavutti vajaa 
neljännes oppilaista. Oppilaista 53 prosenttia ylsi vähintään hyvän osaamisen 
taitotasolle. Tyydyttävän osaamistason saavutti opppilaista vajaa viidennes ja 
heikon noin 28 prosenttia.

Tehtävässä 4 oppilaiden tuli sopia kotibileiden käytännön järjestelyistä. Tämä 
tehtävä oli oppilaille kaikkein haastavin: tyypillisin taitotaso oli A1.3, ja sen 
saavutti hieman yli viidennes oppilaista. Vajaa puolet oppilaista (45 %) ylsi 
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tehtävässä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, tyydyttään osaamisen noin 
viidennes. Noin kolmannes oppilaista saavutti heikon tuloksen. Tehtävässä 4 
myös taitotasolle A1.1 jääneiden oppilaiden osuus oli hieman suurempi kuin 
muissa tehtävissä.

Taulukkoon 16 on koottu puhumistehtävien tulokset taitotasoittain ja tehtävit-
täin sekä neljän eri tehtävän yhteenlaskettuna taitotasona. Taulukossa on myös 
ilmoitettu hyvän osaamisen taitotason ylittäneiden ja alittaneiden oppilaiden 
prosentuaaliset osuudet tehtävittäin. Opetussuunnitelman perusteissa määritel-
ty hyvän osaamisen taitotaso on korostettu. 

Taulukko 16. A-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.

Saavutettu 
taitotaso

Tehtävä 1: 
Esittelyvideo

Tehtävä 2: 
Tapaamisesta 

sopiminen

Tehtävä 3: 
Kahvilassa

Tehtävä 4:
Kotibileet

Puhumistehtä-
vät yhteensä

% % % % %

A1.1 tai alle 6,8 11,9 15,0 17,7 10,5

A1.2 10,9 12,3 12,9 15,4 13,4

A1.3 21,4 17,9 18,7 22,0 20,0

A2.1 22,4 25,4 23,3 18,2 23,5

A2.2 24,3 21,2 19,5 17,0 21,3

B1.1 10,5 7,3 6,7 5,7 7,7

B1.2 2,2 2,9 2,6 2,0 2,3

B2.1 tai yli 1,5 1,0 1,3 2,0 1,3

Hyvän osaami-
sen taitotasolle 
yltäneet 60,9 57,8 53,4 44,9 56,1

Hyvän osaami-
sen taitotason 
alle jääneet

39,1 42,2 46,6 55,1 43,9

Tavoitteet 
saavutettu

Hyvin Hyvin Hyvin Tyydyttävästi Hyvin
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Hyvän osaamisen taitotasolla A2.1 kielenoppijan puhumistaitojen katsotaan 
riittävän välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeisiin ja lyhyeen ker-
rontaan (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, 
että oppilas

 osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertai-
sista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa 
aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitä-
mään pitempää keskustelua. 

 tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin 
ilmeisiä taukoja ja vääriä aloituksia.

 Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä 
ja ääntämisvirheistä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.

 osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä raken-
teita (kuten menneen ajan muotoja ja konjunktioita).

 hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa pu-
heessa, mutta virheitä esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.

Kaiken kaikkiaan otokseen valikoituneet 790 oppilasta selviytyivät puhumis-
tehtävistä varsin hyvin: 56 prosenttia heistä pääsi vähintään hyvän osaamisen 
taitotasolle. Oppilaat siis saavuttivat taitotason, jolla pystytään selviytymään yk-
sinkertaisista palvelutilanteista ja sosiaalisista kohtaamisista tuttuja jaksoja tuot-
tamalla. 

Seuraavassa on esimerkkejä oppilaiden puhesuorituksista eri taitotasoilla. Litte-
raateissa käytetyt merkinnät ovat seuraavat:

L1, L2   puhuja
une voi- voiture sanan pätkä (epäröinti)
(naurua)  äänien, ilmeiden ym. kuvailu
-   lyhyt tauko
- -   pitkä tauko
- - -   hyvin pitkä tauko
c’est  [bon  päällekkäin menevä puhe
 [oui 
<party> <noni> muu kuin ranskankielinen sana
<(etunimi)>  piilotetut erisnimet, esim. oppilaiden ja koulujen nimet
XXX   epäselvä kohta, X vastaa yhtä tavua
vas/vais  vaihtoehtoinen litteraatti
il?   epävarma litteraatti
oui/oké?  epävarma litteraatti vaihtoehtoineen
je [ʃueʁ]   epäkonventionaalinen ääntäminen TAI epäselvä muoto 
je [ale]  
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alle[ʁ]   osa sanasta äännetty epäkonventionaalisesti 
[au]revoir
euh, hum, ouh  erilaiset interjektiot ja onomatopoeettiset äännähdykset 
   käyttäen ransk. konventioita

Ensimmäiset kaksi esimerkkiä ovat tehtävästä 1, jossa oppilas esitteli itsensä 
kotiinsa tulevalle vaihto-oppilaalle. 

Esimerkki 1: Esittelyvideo 

hum hum euh je m’appelle <(etunimi)> et j’ai quinze ans j’habite à <paik-
kakunta> en Finlande - euh - ma famille c’est normal euh j’ai un mère père 
[o] - et euh un grand sœur - euh ma mère a quarante ans (naurua) et ma père 
(naurua) <sori> et et ma père c’est quarante-cinq (naurua) euh - je vais euh 
- hm de classe euh - neuf et hmm à <(koulun nimi)> et - ma famille a été euh 
nous allons pour vacances à hm suédois Suède et euh hm hm hm euh moi et ma 
sœur euh faisons de la gymnastique euh hm hm hm (naurua) euh ma sœur est 
dix-neuf ans - c’est ma famille et moi

Oppilaan suoritus arvioitiin hyvän osaamisen taitotasolle A2.1. Oppilas osasi 
kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein, vaikka puheessa oli paljon hyvin 
ilmeisiä taukoja ja vääriä aloituksia. Ääntäminen oli ymmärrettävää, mutta vie-
ras korostus oli hyvin ilmeistä. 

Esimerkki 2: Esittelyvideo 

salut je m’appelle <(etunimi)> je quinze ans euh j’habite à <(paikkakunta)> en 
Finlande j’habite avec mon mère et mon hamster mon hamster s’appelait/s’ap-
pellé ? <(etunimi)> et ma mère s’appelait <(etunimi)> et elle a cinquante-quatre 
ans - elle travaill[e] à l’hôpital euh j’ai un frère et une sœur - mais - ils n’ha- 
n’habitent pas avec moi - en été alle[ʁ] en France avec ma mère - et - je vais 
aussi travailler - je [ʒueʁ] de la flûte et j’aime faire de la cuisine - oui c’est ça 
d’accord au revoir

Oppilas saavutti tehtävässä taitotason B1.1 eli selviytyi siitä erinomaisesti. Hän 
osasi kertoa tutuista asioista myös joitain yksityiskohtia. Ääntäminen oli selvästi 
ymmärrettävää. Kielioppivirheet olivat tavallisia, mutta ne haittasivat vain har-
voin ymmärrettävyyttä.

Seuraavat kaksi esimerkkiä ovat arkipäivän puhetilanteista.
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Esimerkki 3. Tapaamisesta sopiminen

L2 allô
L1 euh bonjour je m’appelle <(etunimi)>
L2 bonjour <(etunimi)>
L1 euh - - [tu] mh [fo]? café
L2 oui
L1 euh - mh mh - - euh - - mh mh - - - mh - - <no> oui euh quelle heure
L2  (kurtistaa kulmiaan)
L1 (kuiskaa <mikä aika>)
L2 mh - - huit
L1 euh oui euh [au]revoir
L1 (kuiskaa jotain suomeksi)
L2 au revoir

Tämä on esimerkki heikosti selviytyneestä tyttö-poika-parista. Oppilas L1 (tyt-
tö) arvioitiin taitotasolle A1.1, oppilas L2 (poika) jäi taitotason A1.1 alapuolelle. 
Oppilas L2 osasi vastata yhdellä sanalla joihinkin kysymyksiin ja tuottaa muu-
taman irrallisen jakson (au revoir). Oppilas L1 osasi esitellä itsensä, mutta ei 
kyennyt vapaaseen tuotokseen. 

Esimerkki 4. Kahvilassa

L1 oh c’est belle [tɑ̃:p] aujourd’hui
L2 oui [suleil] [bril] [et] [sest] très chau[d]
L1 oh pardon je m’appelle <(etunimi)>
L2 oh [en]chanté <(etunimi)> je m’appelle  <(etunimi)> [ʒa] habite en   
 F[ɑ̃]nlande
L1 oh là là F[ɑ̃]nlande c’est belle qu’est-ce que le loca[tion] de Finlande
L2 euh - - euh le Finlande euh euh à côté [de] [suedɔ̃] et [rusɑ̃:n] et   
 dans le hiver en Finlande c’est très froid et le [pəsɑ̃] sont magnifiques  
 c’est beaucou[p] des lac[s]
L1 oh j’adore les  [lacs
L2   [lacs
L1 tu habites à Paris ou seulement pour visite[ʁ] ici
L2 je suis là-[p]as pour vacanc[e]s [ʒa] [aməre] quoi comm[ɛ̃]nt je peux   
 euh alle[ʁ] dans le [versail]
L1 oh en [trɑ̃:n] euh j- je je crois le [trɑ̃:n] est le meilleur [ʒ] euh pour   
 aller en [versaije] le départ des [trɑ̃:n] est près de la tour Eiffel et vous  
 pouvez acheter le ticket dans le gare - euh je peux aller avec toi si tu 
 veux je ne parce que je n’ai pas je n’ai pas autre chos[e] auj-    
 aujourd’hui
L2 ah merci c’est X bonne idée aujourd’hui je aller aussi dans le [ʃamp]  
 élysées pour acheter les souvenir[s] 
L1 oh c’est beau- c’est beaucoup de boutiques euh d’ici
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L2 oui
L1 c’est c’est oui
L2 euh on y va
L1 oui on y va

Tytöt olivat esimerkki parista, joista toinen (L1) ylsi taitotasolle B1.1 ja toinen 
(L2) tasolle A2.2. Oppilas L1 selviytyi tilanteesta varsin hyvin pitämällä yllä ym-
märrettävää puhetta, joka sisälsi myös yksityiskohtia. Ääntäminen oli selvästi 
ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyi jonkin verran. Oppilaan sanas-
to oli myös melko laaja ja hän osasi käyttää yleisiä fraaseja ja erilaisia rakentei-
ta. Myös oppilas L1:n puhe oli välillä melko sujuvaa, joskin tauot ja epäröinnit 
olivat ilmeisiä. Puheessa oli kuitenkin paljon virheitä perusasioissa.

Viimeinen esimerkki on tehtävästä, jossa oppilaiden tuli sopia kotibileiden käy-
tännön järjestelyistä. 

Esimerkki 5. Kotibileet

L1 euh où organi[s]er la fête et [kua:nd]
L2 euh mh - [nys] organisons et mh la fête est [ʃes] moi chez moi -  
 à samedi
L1 oui
L2 et qui nous qui [ny] [in]viter
L1 nous [in]viter nos copains de l’école euh qu’est-ce que nous avons  
 manger et boire
L2 [nyz] avons manger de pizza et euh [nyz] avons [bwa] de la  
 limonade - euh qui acheter de pizza
L1 euh no[s] paren[ts] acht- acheter le pizza euh qu’est-ce qui on va faire
L2 euh euh on va danser et écouter d[e] la musique - qui organiser  
 la programme
L1 mon père organiser le programme
L2 oui

Molemmat oppilaat ylsivät hyvän osaamisen taitotasolle A2.1. He selviytyivät 
tilanteesta lyhyin lausein, mutta kielitaito ei kuitenkaan riittänyt ylläpitämään 
pidempää keskustelua. Ääntäminen oli ymmärrettävää, vaikka vieras korostus 
oli ilmeistä. Tytöt osasivat alkeellisinta perussanastoa, mutta perusrakenteissa 
oli paljon kaikenlaisia virheitä.

Kaikki ymmärtämistehtäviin osallistuneet oppilaat oli ohjeistettu suorittamaan 
kirjoittamistehtävät. Suorituksia palautui Opetushallitukseen yhteensä 1 008 
oppilaalta (99 % otoksesta). 
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Vähintään hyvän osaamisen taitotasolle A2.1 oppilaista ylsi 47 prosenttia, hie-
man yli neljännes saavutti erinomaisen osaamistason (A2.2) suhteessa opetus-
suunnitelman perusteissa ilmaistuihin tavoitteisiin. Tyydyttävälle tasolle (A1.3) 
jäi oppilaista neljännes, vajaan kolmanneksen kirjoittamistaidot olivat heikot 
(A1.2 tai alle). Oppilaiden kirjoittamistehtävissä saavuttama, kahdesta tehtä-
västä muodostuva, tyypillisin taitotaso oli A1.3, jonka saavutti lähes neljännes 
oppilaista. 

Tuottamistaitojen tuloksia toisiinsa verrattaessa havaitaan, että kirjoittamisteh-
tävissä enemmistö oppilaista ei saavuttanut hyvän osaamisen taitotasoa A2.1, 
puhumistehtävissä sen saavutti vähän yli puolet. 

Kuviossa 7 on esitetty oppilaiden kahden eri kirjoittamistehtävän yhteenlasket-
tujen taitotasoarvioiden prosentuaalinen jakauma. 

Kuvio 7. A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot.

Kirjoittamistehtävistä lyhyempi (kirje Kanadaan) osoittautui oppilaille hieman 
helpommaksi kuin pitkä kirjoittamistehtävä, jossa oppilaiden piti kirjoittaa blo-
gi tulossa olevista juhlistaan. 

Noin viidennes oppilaista ylsi lyhyessä kirjoittamistehtävässä hyvän osaamisen 
taitotasolle A2.1 ja lähes neljännes jopa erinomaiseen osaamiseen. Heikolle 
osaamistasolle jäi noin 31 prosenttia oppilaista. Tyypillisin taitotaso oli A1.3, ja 
sen saavutti lähes neljännes oppilaista.

Pitkästä kirjoittamistehtävästä oppilaat selviytyivät keskimäärin hiukan heikom-
min kuin lyhyestä: vajaa viidennes saavutti tehtävässä hyvän osaamisen taito-
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tason. Oppilaiden tyypillisin taitotaso oli A1.3, ja sen saavutti oppilaista viiden-
nes, tosin lähes yhtä suuri osuus oppilaista jäi kaikkein alimmalle taitotasolle. 
Pitkässä kirjoittamistehtävässä oli kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän tai-
totasolle A1.1 tai sen alle jääneitä oppilaita kuin lyhyessä kirjoittamistehtäväs-
sä, joten kokonaisuutena pitkä kirjoittamistehtävä osoittautui oppilaille jonkin 
verran lyhyttä haastavammaksi. Taulukkoon 17 on koottu kirjoittamistehtävien 
tulokset taitotasoittain ja tehtävittäin sekä molempien tehtävien yhteenlaskettu-
na taitotasona. Lisäksi on ilmoitettu vähintään hyvän osaamisen taitotason saa-
vuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus, samoin kuin sen alle jääneiden 
oppilaiden osuus. Opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen 
taitotaso on korostettu.

Taulukko 17. A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.

Saavutettu taitotaso Lyhyt kirjoitustehtävä: 
Kirje Kanadaan

Pitkä kirjoitustehtävä: 
Blogi

Kirjoittamistehtävät 
yhteensä

% oppilaista % oppilaista % oppilaista
A1.1 tai alle 10,7 19,9 12,0
A1.2 20,7 17,5 17,9
A1.3 23,8 20,3 23,7
A2.1 21,4 17,8 19,3
A2.2 14,5 13,7 15,5
B1.1 5,3 6,3 6,6
B1.2 2,5 3,3 3,7
B2.1 tai yli 1,2 1,2 1.3
Hyvän osaamisen taitota-
son saavuttaneet 44,8 42,3 46,4

Hyvän osaamisen taitota-
son alle jääneet

55,2 57,7 53,6

Tavoitteet saavutettu Tyydyttävästi Tyydyttävästi Tyydyttävästi

Hyvän osaamisen taitotasolla A2.1 kielenoppijan puhumistaitojen katsotaan 
riittävän välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeisiin ja lyhyeen ker-
rontaan (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, 
että oppilas

 selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista
 osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lap-

puset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia 
kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöis-
tä, tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista)
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 osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaika-
muotoja sekä yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia 
lauseita 

 kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, 
mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja 
tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa tuotoksessa.

Seuraavassa on esimerkkejä oppilaiden kirjoitussuorituksista eri taitotasoilta. 
Ensimmäiset kolme esimerkkiä ovat lyhyestä kirjoittamistehtävästä.

Esimerkki 1. Kirje Kanadaan

Salut, Pauline! Merci beaucoup, ton carte postale est trés bien! J’aime 
cuisinier! J’adore bon cuisine! J’e joue basket et musculatien, c’est trés 
bon! Basket est trés difficile. Musculation est magnifique. Mon fa-
mille est trés-supportive. 

G.K. 

Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle A1.3. Oppilas osasi kirjoittaa yksinker-
taisen viestin kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia käyttäen. Hän osasi 
myös kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä, mutta tuotoksessa esiintyi vie-
lä monenlaisia virheitä. 

Esimerkki 2. Kirje Kanadaan

Salut !

Merci a ta lettre. Je m’appelle Oliver et j’ai 16 âns. J’ai une maman, un 
papa et trois petites sœures. Je joue football. Je aussi aime la musique et 
regarder la téle. Peux-tu me raconter comment vas tu au Canada?

Amities, Oliver

Suoritus ylsi hyvän osaamisen taitotasolle A2.1. Oppilas osasi kirjoittaa lyhy-
en, luettelomaisen viestin annetusta aiheesta käyttämällä konkreettista, henki-
lökohtaiseen elämään liittyvää perussanastoa. Hän kirjoitti yksinkertaisimmat 
sanat ja rakenteet oikein, mutta taivutuksissa oli vielä paljon epätarkkuuksia.
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Esimerkki 3. Kirje Kanadaan

Chère Pauline, 

Merci pour ta lettre. Je m’appelle Annika et j’ai 15 ans. J’habite à Espoo, 
une ville près d’Helsinki. Dans ma famille il y a mon père qui s’ap-
pelle Arto et ma petite soeur qui s’appelle Mikaela. Pendant mon temps 
libre je fait du l’équitation 2 où 3 fois par semaine. J’aime aussi écou-
ter de la musique et ma chanteuse préfère est Lady Gaga. 

Bisous,

Annika

Suoritus ylsi taitotasolle B1.1. Teksti sisälsi jonkin verran yksityiskohtia tutuista, 
oppilasta itseään kiinnostavista asioista. Oppilas osasi käyttää erilaisia lause-
rakenteita ja rutiininomaisia ilmaisuja sekä kielen perusrakenteita suhteellisen 
virheettömästi. 

Pitkän kirjoitustehtävän aiheena oli blogin kirjoittaminen ja seuraavat kolme 
esimerkkiä havainnollistavat suorituksia, jotka arvioitiin hyvän osaamisen taito-
tasolle sekä yhtä tasoa heikommaksi ja paremmaksi.  

Esimerkki 4. Blogi

Bonjour! 

Je vais en party. Nous jouons et dancer. C’est bon. Nous mangons 
le salad et les croissants et les baguettes. J’adore la baguette. Nous 
ecoutes la musique : Celine Dion, Tapio Rautavaara, Queen, Iron Mai-
den, The Scorpions, Juha Tapio, Rauli ”Badding” Somerjoki, Bon Jovi, 
U2, Lapinlahden Linnut, Lady Gaga, Swedois techno, Niilo Ranta-
la, Madonna, Metallica, Vesa-Matti Loiri et Matti et Teppo. J’adore la 
musique. J’aime ecoute le musique. Mon mama telephonér på mig et je 
allez hem. Quelle heure est till?! (Mama) C’est deux. (Je) Tu aller hem 
juste ny! (Mama) Ok (Je) Et je aller hem. C’est ca!
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Tämä suoritus arvioitiin taitotasolle A1.2. Oppilaan teksti koostui hyvin lyhyis-
tä, yksinkertaisista lauseista ja sanalistoista. Osa lauseista saattoi olla ulkoa ope-
teltuja (J’adore la musique.) ja siksi oikein kirjoitettuja, ja ne toistuvat tekstissä 
useaan kertaan. Oppilas ei pystynyt vapaampaan tuotokseen. Lisäksi tekstissä 
oli hyvin paljon kaikenlaisia virheitä perusrakenteissakin.   

Esimerkki 5. Blogi

Bonjour!

J’ai venu pour mon copain preferees disco-soir. Nous avons dansé, 
mangé et bu mais non alco. J’ai mangee tres beaucoup de KFC’s pou-
let dans disco. Toute a le mangé. Nous avons aussi ecouté le tres bien 
musique. Pour example Metallica,Iron Maiden, System of a down et 
beacoup l’autres artistes. Nous avons aussi un visiteure Canadienne. Il 
s’appeler Justin Bieber. Il est tres sympa et faires bien musique. Nous 
aussi avons visiteures pas tres biennes. Ils sont habillez en blanc.

Suoritus ylsi hyvän osaamisen taitotasolle A2.1. Oppilas osasi käyttää perusai-
kamuotoja, tosin osa ilmauksista oli kömpelöitä ja sanojen taivutukset tuottivat 
vielä ongelmia. Teksti koostui pääosin luettelomaisista kuvauksista.

Esimerkki 6. Blogi

La Fête

Hier, j’étais chez ma copine Julie, qui avait organisée une fête. On a 
beaucoup danser, manger, et parler. Elle avait fait de petits snacks 
délicieux. Il y avait des chips, des bonbons, du pizza et de la glace. La 
musique était fantastique et il y avait un DJ qui l’a joué. Ma copine 
avait aussi preparé des petits jeux, qu’on a joué. Ma jeux favorit était 
un jeux de danse. Malheureusement mon téléphone s’est cassé quand 
je dansais. Je l’avais mal tenu dans ma main et puis il est tombé. Je 
dois allais acheter une nouveau télephone demain. Mais en tous cas la 
fête était magnifique et merci Julie pour l’organisée !

-Annika
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Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle B1.2, mikä tarkoittaa hyvän osaamisen 
taitotasoon suhteutettuna erinomaista suoriutumista. Teksti on ymmärrettävää, 
tosin virheitä esiintyy tekstin jäsentelyssä ja vaativissa rakenteissa. Oppilas osasi 
ilmaista ajatuksiaan ajatellulle lukijakunnalle sopivalla tyylillä ja hallitsi siihen 
tarvittavan sanaston.

Yhteenveto kielellisistä oppimistuloksista osataidoittain
Kaikkien neljän kielitaidon osa-alueen tulokset on koottu alla olevaan tauluk-
koon. Opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso on 
kussakin osataidossa korostettu. Lisäksi taulukkoon on merkitty kunkin taidon 
arviointiin osallistuneiden oppilaiden lukumäärä, eri taitotasoille sijoittuneiden 
oppilaiden prosentuaalinen osuudet sekä hyvän osaamisen taitotason ylittä-
neiden ja sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet. Kirjoittamis- 
ja puhumistaitojen arvioinnissa käytetyt kahdeksan taitotasoa (A1.1–B2.1) on 
yhdistetty taulukossa neljäksi luokaksi, jotta vertailtavuus ymmärtämistaitojen 
jakaumaan olisi helpompaa. 

Taulukko 18. A-ranskan tulokset osataidoittain.

Taitotaso Kuullun 
ymmärtäminen (%) 

(N = 1 008)

Luetun 
ymmärtäminen (%) 

(N = 1 011)

Puhuminen (%) 
(N =  790)

Kirjoittaminen (%) 
(N = 1 008)

A1.3 tai alle 18,7 11,2 43,8 53,6

A2.1 33,4 23,3 23,5 19,3

A2.2 41,7 20,0 21,2 15,5

B1.1 tai yli 6,3 45,5 11,5 11,6

Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavuttaneet:

A2.1 tai yli 56,2 46,4

A2.2 tai yli 48,0 65,5

Hyvän osaamisen taitotason alle jääneet:

52,1 34,5 43,8 53,6

Tavoitteet 
saavutettu Tyydyttävästi Hyvin Hyvin Tyydyttävästi
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Eniten vähintään hyvän osaamistason saavuttaneita oppilaita oli luetun ymmär-
tämis- ja puhumistehtävissä. Oppilaille vaikeimmiksi osoittautuivat kirjoittamis-
tehtävät, joissa lähes 54 prosenttia oppilaista jäi hyvän osaamisen taitotason ala-
puolelle. Myös kuullun ymmärtämistehtävissä hyvän osaamistason alapuolelle 
jäi runsas puolet oppilaista. 

Kielitaidon osa-alueiden keskinäiset korrelaatiot taitotasoittain tarkasteltuna 
vaihtelivat jonkin verran: vahvin yhteys oli puhumisen ja kirjoittamisen välillä 
(0,74), heikoin luetun ja kuullun ymmärtämisen välillä (korrelaatio 0,49). Lue-
tun ja kuullun ymmärtämisen osalta tämä tarkoitti käytännössä sitä, että oppi-
laat saivat luetun ymmärtämistehtävistä korkeamman taitotason kuin he saivat 
kuullun ymmärtämistehtävistä samantasoisella osaamisella, tai päinvastoin.

Kielitaitoprofiilit
A-ranskan oppilaista noin 78 prosenttia teki kaikkien neljän osataidon tehtä-
vät, joten puhumiskokeeseen osallistuneiden oppilaiden taitotasojakauman voi 
olettaa vastaavan varsin hyvin koko oppilasjoukon taitotasojakaumaa puhumis-
tehtävissä. 

Kaikki neljä osakoetta tehneiden oppilaiden (n = 774) kielitaidon vahvuuksia 
selvitettiin katsomalla, millä eri yhdistelmillä oppilaat saavuttivat hyvän osaa-
misen kriteerit. Osittaisen viestintätaidon hyväksyminen on katsottu askeleeksi 
kohti oppijan monikielisen ja monikulttuurisen kompetenssin tunnustamista. 
Yksi konkreettinen työkalu tähän suuntaan on Eurooppalainen kielisalkku, jon-
ka avulla oppijan on mahdollista dokumentoida kielitaitonsa asteittainen kehit-
tyminen myös kielitaidon osa-alueittain. (Eurooppalainen viitekehys 2004, 239.)      

Kaikissa neljässä osataidossa hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oppi-
laita oli 774 oppilaan joukosta 29 prosenttia. Niukka viidennes oppilaista ei 
saavuttanut yhdessäkään osataidossa hyvän osaamisen taitotasoa. Jos oppilas 
saavutti yhdessä osataidossa hyvän osaamisen taitotason, oli kyseinen taito 
yleisimmin luetun ymmärtäminen. Kaksi hyvän osaamisen taitotasoa saavutta-
neilla yleisin yhdistelmä oli niukasti puhuminen ja luetun ymmärtäminen (lä-
hes yhtä yleinen oli kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen), kolme 
osataitoa saavuttaneilla kirjoittaminen, puhuminen ja luetun ymmärtäminen. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu eri yhdistelmien frekvenssit. 
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Taulukko 19. Oppilaiden kielitaitoprofiilit A-ranskassa.

Osataidot, joissa hyvä osaaminen saavutettiin (N = 774) Oppilaiden 
lukumäärä

Oppilaita 
(%)

Ei yhtään hyvän osaamisen taitotasoa                                                               138 17,8

Yksi hyvän osaamisen taitotaso
- luetun ymmärtäminen
- puhuminen
- kuullun ymmärtäminen
- kirjoittaminen

Yhteensä

86
38
23

7

154

55,8
24,5
14,9

4,5

100,0
Kaksi hyvän osaamisen taitotasoa
- puhuminen + luetun ymmärtäminen
- kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + luetun ymmärtäminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + puhuminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen
 
Yhteensä

35
34
17
12

9
6

113

31,0
30,1
15,0
10,6

8,0
5,3

100,0
Kolme hyvän osaamisen taitotasoa
- kirjoittaminen + puhuminen + luetun ymmärtäminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + puhuminen + kuullun ymmärtäminen
 
Yhteensä

59
40
24
19

142

41,5
28,2
16,9
13,4

100,0
Kaikki hyvän osaamisen taitotasot 227 29,3

Se, että oppilaat menestyivät hyvin nimenomaan luetun ymmärtämistehtävissä, 
on linjassa esimerkiksi yleisten kielitutkintojen perustason (A1–A2) tutkinnon 
tulosten kanssa: myös yleisissä kielitutkinnoissa luetun ymmärtäminen on se 
kielitaidon osa-alue, jossa kielitaidon alkuvaiheessa olevat osallistujat saavat 
muita osataitoja korkeampia tuloksia. 

2.3.1 Oppilaiden taustatekijöiden yhteydet kielitaitoon
Seuraavaksi kuvaillaan millainen yhteys oppilaan taustatekijöillä, kuten suku-
puolella, vanhempien koulutustaustalla, oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla, 
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koulun alueellisella sijainnilla, ranskan kielen viimeisimmällä arvosanalla sekä 
oppilaan ranskan kielen läksyihin käyttämällä ajalla oli saavutettuun kielitaitoon. 

Sukupuoli ja kielitaito
Ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksissa oli jonkin verran eroja tyttöjen ja poi-
kien välillä. Tyttöjen ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli kuusi 
prosenttiyksikköä poikien ratkaisuosuutta korkeampi (tytöt 57 %, pojat 51 %). 
Taitotasoittain tarkasteltuna vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti yli 
puolet tytöistä ja kaksi viidennestä pojista. Alhaisimmalle taitotasolle (A1.3 tai 
alle) jääneissä oppilaissa oli poikia kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. 
Sekä tyttöjen että poikien tyypillisin taitotaso oli A2.2.

Myös luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksissa ero tyttöjen ja poiki-
en välillä oli kuusi prosenttiyksikköä tyttöjen eduksi (tytöt 69 %, pojat 63 %). 
Taitotasoittain tarkasteltuna vähintään hyvän osaamisen taitotason A2.2 saavut-
taneista oli tyttöjä kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin poikia. Poikien 
osuus alhaisimmalle taitotasolle jääneiden joukossa oli 15, tyttöjen yhdeksän 
prosenttiyksikköä. Sekä tyttöjen että poikien tyypillisin taitotaso oli B1.1, sen 
saavutti tytöistä lähes puolet ja pojista noin kaksi viidestä.

Kuvio 8. A-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.

Yhteenvetona ymmärtämistaitojen tuloksista voidaan todeta, että sukupuolten 
väliset erot olivat suurimmat kuullun ymmärtämistehtävissä taitotasolle A1.3 tai 
sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaalisissa osuuksissa (p < 0,001). 
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Puhumistehtävissä tyttöjen tyypillisin taitotaso oli A2.1, poikien A1.3, tosin 
taitotasolle A1.1 tai sen alle jäi pojista lähes yhtä suuri osuus. Tytöistä vähintään 
hyvän osaamisen taitotason saavutti noin kolme tyttöä viidestä, pojista kaksi 
poikaa viidestä. Ylimmille taitotasoille (B1.1 tai yli) ylsi tytöistä ja pojista noin 
12 prosenttia.

Suurimmat erot saavutetuissa taitotasoissa sukupuolittain olivat taitotasoilla 
A1.1 ja A2.2: taitotasolla A1.1 poikien osuus oli lähes nelinkertainen tyttöjen 
osuuteen verrattuna, taitotasolla A2.2 puolestaan tyttöjä oli runsas kaksi kertaa 
poikia enemmän. 

Kuvio 9. A-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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Kirjoittamistehtävissä tyttöjen ja poikien tyypillisin taitotaso oli A1.3. Vähin-
tään hyvän osaamisen taitotason A2.1 saavutti tytöistä runsas puolet, pojista 
runsas neljännes. Suurimmat erot tyttöjen ja poikien välillä olivat jälleen taito-
tasoille A1.1 ja A2.2 yltäneiden osuuksissa: tyttöjen osuus taitotasolla A2.2 oli 
lähes kolminkertainen poikien osuuteen verrattuna, taitotasolle A1.1 pojista jäi 
kaksi kertaa tyttöjä suurempi osuus.   

Kuvio 10. A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.

Tuottamistaidoista voidaan yhteenvetona todeta, että pojissa oli huomattava 
osuus sekä kirjoittamis- että puhumistehtävissä kaikkein alhaisimmalle taitota-
solle jääneitä, tytöissä sen sijaan oli runsaasti sellaisia, joiden osaaminen kirjoit-
tamis- ja varsinkin puhumistehtävissä arvioitiin erinomaiseksi suhteessa opetus-
suunnitelman perusteissa ilmaistuihin tavoitteisiin. 

Kuvioon 11 on koottu hyvän osaamistason saavuttaneiden ja sen alle jääneiden 
oppilaiden osuudet sukupuolittain.
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Kuvio 11. Vähintään hyvän osaamistason A-ranskassa saavuttaneet ja sen alle jääneet osataidoittain ja 
sukupuolen mukaan.

Kuten kuviosta 11 ilmenee, oli hyvän osaamisen taitotason alle jääneissä oppi-
laissa sukupuolten välinen ero pienempi ymmärtämis- kuin tuottamistaidoissa. 
Hyvän osaamistason saavuttaneissa sukupuolten välinen ero oli tyttöjen eduksi 
puhumis- ja kirjoittamistehtävissä 24 prosenttiyksikköä, ymmärtämistaidoissa 
noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden kielitaito
Vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys A-ranskan oppimistuloksiin. 
Ne oppilaat, joiden vanhemmista molemmat olivat ylioppilaita, saivat parempia 
tuloksia kaikissa neljässä osataidossa kuin ei-ylioppilasvanhempien lapset. Erot 
olivat tilastollisesti merkitseviä ymmärtämis- ja puhumistehtävissä (p < 0,001) ja 
efektikooltaan kohtalaisia (kuullun ymmärtäminen d = 0,57; luetun ymmärtä-
minen d = 0,56; puhuminen d = 0,60; kirjoittaminen d = 0,64).

Kuullun ymmärtämistehtävissä lähes 57 prosenttia kahden ylioppilasvan-
hemman lapsista ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, yhden ylioppi-
lasvanhemman lapsista 45 ja ei-ylioppilasvanhempien lapsista 29 prosenttia. 
Eniten hyvän osaamistason alle jääneitä oli ei-ylioppilasvanhempien lapsissa. 
Tyypillisin taitotaso ylioppilasvanhempien ja yhden ylioppilasvanhemman lap-
silla oli A2.2, ei-ylioppilasvanhempien lapsilla yhden taitotason alhaisempi.
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Myös luetun ymmärtämistehtävissä ylioppilasvanhempien lasten tulokset 
erosivat selkeästi sellaisten oppilaiden tuloksista, joiden vanhemmista kumpi-
kaan ei ollut ylioppilas. Vähintään hyvän osaamistason saavutti ei-ylioppilas-
vanhempien lapsista 55, yhden ylioppilasvanhemman lapsista 61 ja kahden 
ylioppilasvanhemman lapsista 73 prosenttia. Ylioppilasvanhempien lapsista 
peräti 55 prosenttia ylsi luetun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaami-
seen (vähintään B1.1), ei-ylioppilasvanhempien lapsista vajaa kolmannes. Ei-
ylioppilasvanhempien lapsissa oli lähes yhtä paljon sekä tyydyttävästi (30 %) 
että erinomaisesti (31 %) luetun ymmärtämistehtävistä selviytyneitä. Tyypillisin 
taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli vanhempien koulutustaustasta riip-
pumatta B1.1.

Kuvio 12. Oppilaiden A-ranskan ymmärtämistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.
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Puhumistehtävissä hyvän osaamitason saavuttaneissa oli eniten ylioppilas-
vanhempien lapsia, seuraavaksi eniten yhden ylioppilasvanhemman ja vähiten 
ei-ylioppilasvanhempien lapsia. Ei-ylioppilasvanhempien lapsien osuus taitota-
soilla A1.1 ja A1.2 oli merkitsevästi suurempi kuin yhden tai kahden ylioppilas-
vanhempien lasten osuus. Tyypillisin taoitotaso ei-ylioppilasvanhempien lap-
silla  oli A1.2, yhden ylioppilasvanhemman lapsilla hyvän osaamisen taitotaso 
A2.1 ja ylioppilasvanhempien lapsilla A2.2. 

Kuvio 13. Oppilaiden A-ranskan puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Myös kirjoittamistehtävissä parhaiten menestyivät ylioppilasvanhempien 
lapset. Oppilaista, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, saavutti  
54 prosenttia vähintään hyvän osaamisen taitotason. Myös kirjoittamistehtävissä 
ei-ylioppilasvanhempien lasten osuus korostui taitotasoasteikon alimmilla ta-
soilla: heistä viidennes jäi taitotasolle A1.1 tai sen alle. Tyypillisin taitotaso yh-
den ja kahden ylioppilasvanhemman lapsilla oli A1.3, ei-ylioppilasvanhempien 
lapsilla yhden taitotason alhaisempi. 
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Kuvio 14. Oppilaiden A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Kuviossa 15 on esitetty vielä yhteenveto vähintään hyvän osaamisen taitotason 
saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalisista osuuksista kussakin osataidossa 
vanhempien koulutustaustan mukaan eriteltynä. 

Kuvio 15. A-ranskassa vähintään hyvän osaamistason saavuttaneiden oppilaiden osuus osataidoittain ja 
vanhempien koulutustaustan mukaan.
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Kuviosta 15 ilmenee, että oppilaista, joiden molemmat vanhemmat olivat yli-
oppilaita, saavutti eri osataidoissa vähintään hyvän osaamisen taitotason runsas 
puolet, luetun ymmärtämistehtävissä peräti 73 prosenttia ja puhumistehtävissä-
kin 64 prosenttia. 

Ei-ylioppilasvanhempien lapsista eniten hyvän osaamistason alle jääneitä oli 
kuullun ymmärtämis-, seuraavaksi eniten kirjoittamistehtävissä. Pienin ero op-
pilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutustaustan mukaan oli 
luetun ymmärtämistehtävissä, missä siinäkin ero oli 18 prosenttiyksikköä yliop-
pilastaustaisten vanhempien lasten eduksi. 

Jatko-opintosuunnitelmat ja kielitaito
Oppilaiden tuloksissa oli selkeitä eroja myös sen mukaan, oliko oppilas ilmoit-
tanut hakevansa ensisijaisesti lukioon vai ammatilliseen koulutukseen. Ymmär-
tämistehtävien ratkaisuosuuksissa erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti mer-
kitseviä ja efektikoon vaikutus kohtalainen (kuullun ymmärtäminen: d = 0,71) 
tai suuri (luetun ymmärtäminen: d = 0,87). 

Kuullun ymmärtämistehtävissä lukioon pyrkineiden keskimääräinen ratkai-
suosuus (56 %) oli 12 prosenttiyksikköä ammatilliseen koulutukseen pyrkinei-
den ratkaisuosuutta korkeampi. Myös oppilaiden saavuttaman taitotason ja jat-
ko-opintosuunnitelmien välinen yhteys oli selkeä: lukioon pyrkineiden osuus 
vähintään hyvän osaamistason saavuttaneiden joukossa oli 30 prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus. Erot am-
matilliseen koulutukseen ja lukioon pyrkineiden välillä olivat erityisen suuret 
alimmalle taitotasolle jääneiden osuuksissa, missä ero oli 20 prosenttiyksikköä 
lukioon pyrkineiden eduksi. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli A2.2, 
ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä yhden taitotason alhaisempi.

Hyvän osaamistason saavuttajia oli lukioon pyrkineistä oppilaista noin joka 
toinen, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä noin joka viides.
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Luetun ymmärtämistehtävissä jatko-opintosuunnitelmien mukaiset erot oli-
vat vieläkin suuremmat. Lukioon pyrkineiden ratkaisuosuus oli 69 prosenttia, 
kun se ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä oli 54. Taitotasoittain tarkastel-
tuna erot olivat jälleen suurimmat taitotasoasteikon ääripäissä: taitotason A1.3 
saavuttaneiden joukossa ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus oli 15 
prosenttiyksikköä lukioon pyrkineiden osuutta suurempi. Taitotasolla B1.1 lu-
kioon pyrkineiden osuus oli puolestaan 30 prosenttiyksikköä ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineiden osuutta suurempi. Ero tulee erityisen selkeästi esiin 
kunkin ryhmän tyypillisimmässä taitotasossa: ammatilliseen koulutukseen pyr-
kineillä tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä oli A2.1, lukioon pyr-
kineillä B1.1.

Hyvän osaamistason saavutti lukioon pyrkineistä lähes seitsemän oppilasta kym-
menestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä neljä oppilasta kymmenestä. 

 
Kuvio 16. Oppilaiden A-ranskan ymmärtämistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien 
mukaan.
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Puhumistehtävissä oppilaiden jatkokoulutussuunnitelmien mukaiset erot 
olivat erityisen suuret kaikkein ylimmillä taitotasoilla: taitotasolle B1.1 tai sitä 
korkeammalle ei yltänyt yksikään ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä op-
pilaista, lukioon pyrkineistä 12 prosenttia. Hyvän osaamistason alle jääneistä 
oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä 71 prosenttia, lukioon pyrkineitä 41 
prosenttia. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli hyvän osaamisen taito-
taso A2.1, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä taitotaso A1.1 tai sen alle.

Hyvän osaamistason saavutti lukioon pyrkineistä noin kuusi oppilasta kymme-
nestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä vajaa kolmannes.

Kuvio 17. Oppilaiden A-ranskan puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien mu-
kaan.
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Kirjoittamistehtävissä erot olivat varsin samansuuntaiset: suurimmat erot op-
pilaiden kirjoittamistaidoissa jatkokoulutussuunnitelmien mukaan tarkasteltuna 
olivat alimpia taitotasoja saavuttaneiden prosentuaalisissa osuuksissa. Kaikkein 
alimmalle taitotasolle A1.1 jääneistä oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä 
kolme kertaa lukioon pyrkineitä enemmän, taitotasolla A1.2 kaksinkertainen 
määrä. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli A1.3, ammatilliseen kou-
lutukseen pyrkineillä taitotason A1.1 ja A1.2 saavutti lähes yhtä suuri osuus 
oppilaista.

Hyvän osaamisen taitotason saavuttaneita oli lukioon pyrkineistä lähes puolet, 
ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä 14 prosenttia.

Kuvio 18. Oppilaiden A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien 
mukaan.
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Kuullun ymmärtämistehtävissä A1-oppimäärän mukaan opiskelleiden kes-
kimääräinen ratkaisuosuus oli 64 ja A2-oppimäärän mukaan opiskelleiden  
52 prosenttiyksikköä. Taitotasoittain tarkasteltuna vähintään hyvän osaamisen 
taitotason saavutti A1-oppimäärän oppilaista 64 ja A2-oppimäärän oppilaista  
43 prosenttia. A1-oppimäärän mukaan opiskelleiden oppilaiden paremmat tu-
lokset kuullun ymmärtämistehtävissä ilmenivät erityisesti korkeimman taitota-
son saavuttaneiden joukossa: A1-oppimäärän mukaan opiskelleiden osuus oli 
taitotasolle B1.1 yltäneissä 13 prosenttiyksikköä A2-oppimäärän mukaan opis-
kelleiden osuutta korkeampi. Molemmissa oppimäärissä tyypillisin taitotaso oli 
kuitenkin A2.2: A1-oppimäärässä sille ylsi lähes puolet, A2-oppimäärässä noin 
kaksi oppilasta viidestä.

Myös luetun ymmärtämistehtävissä A1-oppimäärän mukaan opiskelleet me-
nestyivät selkeästi paremmin: vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi A1-
oppimäärässä lähes kahdeksan oppilasta kymmenestä, A2-oppimäärässä noin 
kuusi oppilasta kymmenestä. A1-oppimäärän mukaan opiskelleiden paremmat 
tulokset luetun ymmärtämistehtävissä ilmenivät erityisesti korkeimman taitota-
son saavuttaneiden joukossa, sillä heistä A1-oppimäärän opiskelleiden osuus oli  
20 prosenttiyksikköä A2-oppimäärän mukaan opiskelleiden osuutta korkeampi. 
Tyypillisin taitotaso molemmissa oppimäärissä oli B1.1, sille ylsi A1-oppimää-
rän oppilaista kolme viidestä, A2-oppimäärässä noin kaksi oppilasta viidestä.

Kuvio 19. Oppilaiden A-ranskan ymmärtämistehtävissä saavuttamat taitotasot oppimäärittäin.
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Puhumistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason A2.1 saavutti A1-
oppimäärän mukaan opiskelleista 65 ja A2-oppimäärän mukaan opiskelleista 
54 prosenttia. Erinomaiseen osaamiseen ylsi A1-oppimäärän oppilaista 44 ja 
A2-oppimäärän oppilaista vajaa kolmannes. Heikkoon osaamiseen (A1.2 tai 
alle) jäi A1-oppimäärän oppilaista vajaa kolmannes ja A2-oppimäärän oppilais-
ta neljännes. Tyypillisin taitotaso A1-oppimäärässä oli A2.2, A2-oppimäärässä 
hyvän osaamisen taitotaso A2.1. 

Kuvio 20. Oppilaiden A-ranskan puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot oppimäärittäin.
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Kirjoittamistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti A1-op-
pimäärässä 66 ja A2-oppimäärässä 41 prosenttia oppilaista. Oppimääräkohtaiset 
erot näkyivät selkeästi myös erinomaiseen osaamiseen yltäneiden oppilaiden 
osuuksissa: A1-oppimäärässä heitä oli noin kaksi oppilasta viidestä, A2-oppi-
määrässä noin yksi oppilas viidestä. Heikkoon osaamiseen jäi A2-oppimäärän 
oppilaista kaksinkertainen määrä A1- oppimäärän oppilaisiin verrattuna. Tyypil-
lisimmät taitotasot A1-oppimäärässä olivat A2.1 ja A2.2, A2-oppimäärässä A1.3. 

Kuvio 21. Oppilaiden A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot oppimäärittäin.

Sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä A1-oppimäärän oppilaiden parem-
muus korostui erityisesti taitotasoasteikon ylimmillä tasoilla: puhumistehtävissä 
A1-oppimäärän oppilaista taitotasolle B2.1 ylsi viisi prosenttiyksikköä suurempi 
osuus kuin A2-oppimäärän oppilaista. Kirjoittamistehtävissä kahdelle ylimmälle 
taitotasolle ylsi A1-oppimäärän oppilaista kahdeksan prosenttiyksikköä useam-
pi kuin A2-oppimäärän oppilaista. 
 

6

10

18

22 22

11

8

3

14

20

26

19

14

5

2
1

0

5

10

15

20

25

30

A1.1 tai

alle

A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 tai

yli

Kirjoittamistehtävät

O
su

us
 o

pp
ila

sm
ää

rä
st

ä 
(%

)

A1-oppimäärä

A2-oppimäärä



94

Kuvioon 22 on koottu hyvän osaamistason saavuttaneiden ja sen alle jääneiden 
oppilaiden prosentuaaliset osuudet osataidoittain ja oppimäärittäin. 

Kuvio 22. Ranskan A1- ja A2-oppimäärissä hyvän osaamisen taitotason saavuttaneet ja sen alle jääneet 
oppilaat osataidoittain.

Pienimmät erot A1- ja A2-oppimäärissä olivat puhumistehtävissä, joissa hyvän 
osaamistason saavutti kymmenen prosenttiyksikköä useampi oppilas A1- kuin 
A2-oppimäärässä. Suurimmat erot oppimäärien välillä olivat kirjoittamistehtä-
vissä, joissa A1-oppimäärän oppilaista 25 prosenttiyksikköä suurempi osuus 
saavutti vähintään taitotason A2.1. Huomionarvoista on myös, että kuullun ym-
märtämis- ja kirjoittamistehtävissä A2-oppimäärän oppilaista suurempi osuus jäi 
hyvän osaamisen taitotason alle kuin ylitti sen.

Ranskan kielen arvosana ja kielitaito
Oppilaiden kielitaitoa verrattiin myös oppilaan viimeksi saamaan ranskan kie-
len arvosanaan. Kouluarvosanan yhteys ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksiin 
oli kohtalainen (kuullun ymmärtämistehtävät: 0,59; luetun ymmärtämistehtävät 
0,60), samoin saavutettuihin taitotasoihin (kuullun ymmärtämistehtävät: 0,50; 
luetun ymmärtämistehtävät: 0,49). Tuottamistaidoissa kouluarvosanan yhteys 
kirjoittamistehtävissä menestymiseen oli korkea (0,70), puhumistehtävissä me-
nestymiseen kohtalainen (0,62).
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Oppilaiden eri arvosanoilla saamien ratkaisuosuuksien keskiarvot ymmärtämis-
tehtävissä on koottu taulukkoon 20. Hyvää osaamista vastaava arvosana kah-
deksan on taulukossa tummennettu. 

Taulukko 20. Kouluarvosanat ja A-ranskan ymmärtämistehtävien ratkaisuosuudet.

Koulu-
arvosana

Kuullun  
ymmärtämistehtävät

Luetun  
ymmärtämistehtävät

Ymmärtämistehtävät 
yhteensä

N Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N Keski-
arvo

Keskiha-
jonta

N Keski-
arvo

Keski-
hajonta

4    5 35,2 11,79     5 38,5 16,44     5 36,9 11,21

5  45 39,3 12,81   45 50,2 13,43   45 45,1 11,02

6 126 41,0 14,05 126 52,1 16,28 126 46,9 13,10

7 180 46,2 12,62 180 59,6 15,19 180 53,3 12,39

8 246 53,0 14,61 246 66,5 14,2 246 60,2 12,62

9 245 63,6 14,97 245 76,8 12,55 245 70,6 11,59

10 153 72,2 14,14 153 82,9 11,71 153 77,9    11,60

Keskimääräisen ratkaisuosuuden kuullun ymmärtämistehtävissä (55 %) 
saavutti kouluarvosanalla yhdeksän ja kymmenen. Oppilaiden jakaminen arvo-
sanaluokkiin selitti näin ollen kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien vaih-
telusta 35 prosenttia (korrelaatio 0,59).  

Myös luetun ymmärtämistehtävissä keskimääräisen ratkaisuosuuden (68 %)  
saavuttamiseen vaadittiin arvosana yhdeksän tai kymmenen. Ranskan kielen  
arvosanan ja luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuden korrelaatio oli kohtalai- 
nen (0,60), mikä tarkoitti, että arvosanaluokkiin jakaminen selitti 36 prosenttia 
luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien vaihtelusta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että ranskan kielen kouluarvosana selitti sekä 
luetun että kuullun ymmärtämistehtävissä lähes saman verran. Kuviossa 23 on 
esitetty oppilaiden kuullun ja luetun ymmärtämistehtävistä saamat keskimääräi-
set ratkaisuosuudet eri arvosanoilla. 
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Kuvio 23. Oppilaiden A-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saamat keskimääräiset ratkaisu-
osuudet eri arvosanoilla. 

Kuviosta huomataan, että kouluarvosanasta neljä ylöspäin oppilas sai samalla 
arvosanalla korkeamman ratkaisuosuuden luetun kuin kuullun ymmärtämis-
tehtävissä. Ero oli arvosanasta viisi arvosanaan kymmenen noin kymmenen 
prosenttiyksikön luokkaa. 

Kouluarvosanojen yhteydet oppilaan kuullun ymmärtämistaidoissa saamiin tai-
totasoihin on havainnollistettu kuvioissa 24. 

Kuvio 24. Kouluarvosanan yhteys A-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.
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Kuviosta käy ilmi, että esimerkiksi taitotasolle A2.1 yltäneiden oppilaiden kou-
luarvosana oli 7,3:n ja 7,6:n välillä. Taitotasolta A2.1 oli suuri hyppäys hyvän 
osaamisen taitotasolle, sillä taitotasolle A2.2 yltäneiden oppilaiden arvosana oli 
keskimäärin noin 8,5. Kiitettävään osaamiseen (taitotasolle B1.1) kuullun ym-
märtämistehtävissä yltäneiden oppilaiden arvosana oli jo lähempänä yhdeksää. 

Luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanan ja arviointitehtävistä suoriutumi-
sen yhteys näytti seuraavanlaiselta:

Kuvio 25. Kouluarvosanan yhteys A-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.

Luetun ymmärtämistehtävissä oppilaiden osaaminen kasvoi tasaisemmin. Op-
pilaat myös saivat luetun ymmärtämistehtävissä heikoimmilla kouluarvosanoil-
la keskimäärin korkeampia taitotasoja kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Esi-
merkiksi hyvän osaamistason saavutti keskimäärin arvosanalla 7,7. Kiitettävään 
osaamiseen vaadittiin puolestaan jo taitotason B1.1 tai sitäkin korkeampaa 
osaamista.

Myös tuottamistaidoissa ranskan kielen kouluarvosanalla ja arviointitehtävissä 
menestymisellä oli selkeä yhteys, kuten alla oleva taulukko osoittaa. Hyvää 
osaamista vastaava arvosana kahdeksan on taulukossa tummennettu.
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Taulukko 21. Kouluarvosana ja A-ranskan tuottamistehtävissä saavutettu keskimääräinen taitotaso.

Kouluarvosana Puhumistehtävät Kirjoittamistehtävät

N Keskimääräinen 
taitotaso

N Keskimääräinen 
taitotaso

4 1  A1.2* 5 A1.1 

5 25 A1.1 44 A1.1 

6 86 A1.2 127 A1.2 

7 138 A1.3 179 A1.2 

8 201 A2.1 246 A1.3

9 208 A2.1 245 A2.1

10 124 A2.2 154 A2.2

yht. 783 yht. 1 000

* huom. vain yksi oppilas

Hyvän osaamistason puhumistehtävissä saavutti keskimäärin kouluarvosa-
nalla kahdeksan, kirjoittamistehtävissä arvosanalla yhdeksän. Kouluarvosanal-
la seitsemän sai puhumistehtävissä yhden taitotason korkeamman tuloksen 
kuin kirjoittamistehtävistä. Ranskan kielen kouluarvosanalla oli kirjoittamis-
tehtävissä menestymiseen vahvempi yhteys kuin puhumistehtävissä menes-
tymiseen: oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti kirjoittamistehtävissä 
saavutettujen taitotasojen vaihtelusta 49 prosenttia (korrelaatio 0,70), puhumis-
tehtävissä saavutettujen taitotasojen vaihtelusta 38 prosenttia (korrelaatio 0,62). 

Oppilaiden saavuttaman keskimääräisen taitotason ja ranskan kielen arvosanan 
yhteys tuottamistaidoissa on kuvattu kuviossa 26. Suurimmat erot arvosanan ja 
osaamisen vastaavuudessa olivat arvosanojen seitsemän ja kahdeksan kohdalla. 
Arvosanalla seitsemän ja kahdeksan oppilaiden osaaminen kirjoittamistehtävis-
sä oli keskimäärin yhden taitotason alhaisempi kuin puhumistehtävissä. 
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Kuvio 26. Oppilaiden A-ranskan tuottamistehtävissä saamat keskimääräiset ratkaisuosuudet eri arvosanoilla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaan kouluarvosana selitti saavutettuja 
taitotasoja kohtalaisesti kirjoittamis- ja puhumistehtävissä, mutta vain heikosti 
kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä. Kouluarvosanan ja osaamisen väliset 
korrelaatiot ja selitysosuudet on koottu taulukkoon 22. 

Taulukko 22. Kouluarvosanan ja osaamisen väliset korrelaatiot ja selitysosuudet A-ranskassa.

Osataito Korrelaatio 
(taitotaso)

Selitysosuus

Kuullun ymmärtäminen 0,50 0,25

Luetun ymmärtäminen 0,49 0,24

Kirjoittaminen 0,70 0,49

Puhuminen 0,62 0,38

Ranskan kielen läksyihin käytetty aika ja kielitaito
A-ranskassa läksyihin käytetyn ajan pituuden yhteys osaamiseen oli varsin yk-
siselitteinen: parhaiten eri osataidoissa menestyivät ne, jotka käyttivät läksyihin 
aikaa puolesta tunnista tuntiin.  

Kuullun ymmärtämistehtävissä niistä oppilaista, jotka eivät käyttäneet läk-
syihin aikaa lainkaan (n = 154), jäi huomattavasti suurempi osuus kaikkein 
alhaisimmalle taitotasolle kuin oppilaista, jotka käyttivät läksyihin aikaa alle 
puoli tuntia (n = 7 35) tai puolesta tunnista tuntiin (n = 112). Läksyihin lainkaan 
aikaa käyttäneistä ylsi myös vähiten oppilaita (27 %) vähintään hyvän osaami-
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sen taitotasolle. Alle puoli tuntia läksyjä tehneistä vähintään hyvän osaamisen 
taitotason saavutti noin puolet ja puolesta tunnista tuntiin läksyjä tehneistä  
56 prosenttia. Tyypillisin taitotaso niillä, jotka eivät käyttäneet läksyihin aikaa 
lainkaan, oli A2.1, muilla ryhmillä yhden taitotason korkeampi.   

Luetun ymmärtämistehtävissä läksyihin käytetyn ajan yhteys hyvän osaami-
sen taitotason saavuttamiseen oli vieläkin selkeämpi: puolesta tunnista tuntiin 
läksyjä tehneistä 74 ja alle puoli tuntia tehneistä 68 prosenttia ylsi vähintään 
taitotasolle A2.2, ei läksyihin aikaa käyttäneistä alle puolet. Läksyjä tekemättö-
mien osuus myös alhaisimmalle taitotasolle jääneissä oli yli kaksi kertaa suu-
rempi kuin läksyjä tehneiden osuus. Läksyjen tekemisen yhteys hyviin tuloksiin 
ilmeni erityisen selvästi tyypillisimmissä taitotasoissa: läksyjä tekemättömillä 
tyypillisin taitotaso oli A2.1, läksyjä tehneillä B1.1. 

Myös kirjoittamis- ja puhumistehtävissä eniten vähintään hyvän osaamista-
son saavuttaneita oli niissä oppilaissa, jotka käyttivät läksyihin aikaa puolesta 
tunnista tuntiin (puhumistehtävät 64 %, kirjoittamistehtävät 61 %), seuraavaksi 
eniten läksyjä alle puoli tuntia tehneissä (puhumistehtävät 60 %, kirjoittamis-
tehtävät 51 %). Eniten alimmille taitotasoille jääneitä oli oppilaissa, jotka eivät 
käyttäneet läksyihin aikaa lainkaan. Tyypillisin taitotaso läksyjä tekemättömillä 
oli puhumis- ja kirjoittamistehtävissä A1.1, läksyjä tehneillä puhumistehtävissä 
A2.1. ja kirjoittamistehtävissä A1.3 (alle puoli tuntia läksyjä tehneet) ja A2.2 
(puolesta tunnista tuntiin tehneet).  

Sekä ymmärtämis- että tuottamistaidoissa yli tunnin läksyihin käyttäneitä oppi-
laita oli vain kaksi, eikä heistä kumpikaan yltänyt missään osataidossa hyvän 
osaamisen taitotasolle. 

2.3.2 Oppimisympäristön piirteet ja niiden yhteydet kielitaitoon
Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät kouluympäristön piirteiden lisäksi 
myös opettajan piirteet, käsitykset ja käytänteet.

Ensin kuvaillaan ranskan kielen opetusjärjestelyitä ja opetuksen kehittämis-
hankkeita kouluissa sekä oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsityksiä koulu-
ympäristöstään. Sen jälkeen raportoidaan koulun alueellisen sijainnin, kunta-
tyypin, opetuskielen sekä oppilaiden erityisjärjestelyiden yhteydet kielitaitoon. 
Opettajan osalta kuvaillaan ne seikat, joilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 
oppilaan saavuttamaan kielitaitoon.  
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Kouluympäristön piirteitä
Arviointiin osallistuneiden koulujen opetusjärjestelyitä ja opetuksen kehittä-
mishankkeita tiedusteltiin koulujen rehtoreille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä. 
Rehtorien vastausaktiivisuus jäi A-ranskassa alhaiseksi, sillä arviointiin osallis-
tuneista 91 koulusta vain 37 vastasi kyselyyn, mikä tarkoitti noin 41 prosenttia 
kouluista.

Kyselyyn vastanneiden koulujen oppilasmäärät vuosiluokilla 7–9 vaihtelivat 
150 oppilaasta 580 oppilaaseen. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita kouluissa 
oli nollasta 90:een, kuudessa koulussa heitä oli yli 50, noin puolessa kysymyk-
seen vastanneista kouluista 21 tai vähemmän.

Opetusresurssien saatavuus vaihteli kouluittain. Oppilailla oli mahdollisuus 
päästä tukiopetukseen heti vaikeuksien ilmaannuttua lähes aina kolmessa kou-
lussa viidestä ja useimmiten noin kahdessa koulussa viidestä. Kouluavustajia oli 
kieltenopettajien apuna 20 koulussa. 

Myös kieltenopettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksissa oli koulukohtaisia 
eroja. Kolmessa koulussa neljästä kieltenopettajilla oli mahdollisuus osallistua 
kieltenopetuksen kehittämistä käsittelevään täydennyskoulutukseen ilman an-
sionmenetystä kerran, pari lukuvuodessa. Vajaassa viidenneksessä kouluja täy-
dennyskoulutusmahdollisuuksia oli tarjolla kolme kertaa tai useammin luku-
vuodessa, kuudessa prosentissa harvemmin kuin kerran lukuvuodessa. 

A-ranskan ryhmäkoko kouluissa oli keskimäärin 12 oppilasta (vaihteluväli 3–5, 
hajonta 4,9). Yleisin ryhmäkoko oli kymmenen oppilasta. Erityisesti kielten 
opetuksen käyttöön tarkoitettuja luokkatiloja oli kouluissa yleisimmin neljä 
(keskiarvo 4,4; vaihteluväli 1–7). Kielten oppikirjejen kierrätys oli kouluissa 
tavallista: kahdeksassa koulussa kymmenestä oppilaat eivät saaneet käyttöönsä 
uusia kielten oppikirjoja joka vuosi. 

Ranskan valinnaiskurssien määrä vaihteli kouluittain. Kuudessa koulussa ei yh-
deksäsluokkalaisille ollut tarjottu mitään valinnaiskursseja, kahdessa koulussa 
valinnaiskurssit olivat olleet erityisesti ranskan pitkään oppimäärään suunnattu-
ja, viidessä ranskan lyhyeen oppimäärään. Yhdessä koulussa oli tarjottu ranskan 
sivilisaatiokurssi. Muissa yhdeksässä kysymykseen vastanneessa koulussa oppi-
laille tarjotut kurssit olivat sisältyneet valinnaisiin aineisiin. Erityisesti vieraisiin 
kieliin liittyvää kerho- tai muuta vapaaehtoistoimintaa järjestettiin kymmenessä 
koulussa. Rehtorit mainitsivat esimerkkeinä kielikerhot (englanti, ranska, venä-
jä), oppilasvaihto, italiaa vapaaehtoistoimintana, mahdollisuus suorittaa rans-
kan kielen osaamista testaava DELF-tutkinto, yhteistyötä ranskalaisen koulun 
kanssa ja kehitysyhteistyö Senegalissa.  
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Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavallisin ilmenemismuoto olivat rehtorien 
mukaan vanhempainillat (21 mainintaa), vanhempain vartti (12), Wilma/Hel-
mi (8) ja erilaiset arviointi- ja kehityskeskustelut (5). Jonkin verran järjestettiin 
myös vapaamuotoisia teemapäiviä ja vanhempien/kodin ja koulun yhteistyötoi-
mikuntien tapaamisia (molemmista 3 mainintaa).

Yhteisiä opetusjaksoja jäejestettiin 11 koulussa. Tavallisimmin yhteisiä jaksoja 
toteutettiin vieraissa kielissä (seitsemän mainintaa) ja taito- (neljä mainintaa) 
sekä reaaliaineissa (kolme mainintaa). Rehtoreista 13 kertoi koulunsa osallistu-
neen kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin vuoden 2005 jälkeen. Yleisim-
piä hankemuotoja olivat Kielitivoli (seitsemän mainintaa), Comenius-hankkeet 
(kaksi mainintaa) ja kielisalkku (kaksi mainintaa). Kotimaisista yhteistyötahois-
ta mainittiin muut oppilaitokset (13 mainintaa), erilaiset järjestöt ja yhdistykset 
(yhdeksän mainintaa) sekä kunnallispalvelut (kolme mainintaa). Ulkomaalai-
nen ystävyyskoulu oli kuudella koululla.

Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden käsityksiä kouluympäristöstään sel-
vitettiin viiden väittämän avulla, jotka koskivat kouluympäristön turvallisuutta, 
sukupuolten tasa-arvoa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä, yleistä koulussa 
viihtymistä sekä mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Väit-
tämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat täysin eri mieltä 
ja täysin samaa mieltä.

Vastausten mukaan noin yhdeksän opettajaa kymmenestä viihtyi koulussaan, 
koki koulunsa turvalliseksi ja oli sitä mieltä, että koulussa kohdeltiin tyttöjä ja 
poikia tasapuolisesti. Hieman harvemman (88 %) mielestä yhteistyö koulun ja 
kodin välillä toimi hyvin. Sen sijaan omiin mahdollisuuksiinsa osallistua kan-
sainväliseen yhteistyöhön vain kaksi opettajaa viidestä oli täysin tyytyväisiä. 
Vajaa kolmannes opettajista koki kuitenkin, että heillä oli jonkin verran osallis-
tumismahdollisuuksia. 

Samat viisi väittämää esitettiin myös rehtoreille. Ainoa selkeä ero oppilaiden, 
opettajien ja rehtorien käsityksissä oli väittämässä, joka koski omien osallis-
tumismahdollisuuksien riittävyyttä kansainväliseen yhteistyöhön. Oppilaiden 
käsitykset osallistumismahdollisuuksistaan olivat selkeästi neutraalimmat kuin 
opettajien ja rehtorien käsitykset keskimäärin. Oppilaiden, opettajien ja rehto-
rien käsitysten keskiarvot kouluympäristön piirteistä on esitetty kuviossa 27.
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Kuvio 27. A-ranskan oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsitysten keskiarvot kouluympäristöstään.

Eniten yksimielisiä oppilaat, opettajat ja rehtorit olivat tyttöjen ja poikien tasa-
arvoisesta kohtelusta koulussaan, kodin ja koulun välisen yhteistyön sujumises-
ta sekä koulun turvallisuudesta.

Koulun alueellinen sijainti ja kielitaito
A-ranskan arviointiin pyrittiin saamaan kaikki ne yhdeksäsluokkalaiset, jotka 
opiskelivat ranskaa A1- tai A2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti lukuvuon-
na 2012–2013. AVI-alueittain tarkasteltuna arviointiin osallistuneista oppilaista 
noin 70 prosenttia opiskeli Etelä-Suomessa, seuraavaksi eniten (15 %) Länsi- ja 
Sisä-Suomessa. Pohjois- ja Lounais-Suomen kouluista oppilaita oli noin viisi, 
Itä-Suomen kouluista noin neljä ja Lapista noin kaksi prosenttia. Valtaosa oppi-
laista (96 %) asui kaupunkimaisissa kunnissa ja vain noin kaksi prosenttia sekä 
taajaan asutuissa että maaseutumaisissa kunnissa. 

A-ranskaa opiskelleiden oppilaiden voimakkaasta keskittymisestä Etelä-Suo-
men kaupunkeihin seurasi, että koulujen alueellista sijaintia ei voitu käyttää 
oppilaiden tuloksia selittävänä tekijänä. 

Opettajan harjoittamat käytänteet ja täydennyskoulutus
Ennen yhteenvedon tekemistä hyvän kielellisen suoriutumisen osatekijöistä ra-
portoidaan seuraavassa opettajan ranskan tunneilla harjoittamat käytänteet ja 
täydennyskoulutukseen osallistuminen. Lisäksi tarkastellaan opettajien harjoit-

4,6

4,8

4,2

4,1

4,7

4,5

4,4

4,3

4,0

4,7

4,4

4,0

4,0

3,1

4,4

Täysin
eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Kanta
epävarma
tai ei
selvää
käsitystä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Koen, että koulussamme on
turvallista.

Viihdyn tässä koulussa.

Yhteistyö kodin ja koulun välillä
toimii hyvin.

Riittävät mahdollisuudet osallistua
kansainväliseen yhteistyöhön.

Koulussamme kohdellaan tyttöjä
ja poikia tasapuolisesti.

Oppilas

Opettaja

Rehtori



104

tamien käytänteiden yhteyttä oppilaiden kielitaitoon sekä opettajan käsityksiä 
kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä.

Opettajilta tiedusteltiin erilaisten opetuskäytänteiden harjoittamista ranskan op-
pitunneilla viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat ei koskaan – lähes 
aina. Käytänteistä raportoidaan tässä ne, jotka olivat identtisiä oppilaskyselyssä 
olleiden käytänteiden kanssa. Opettajien harjoittamista käytänteistä muodostui 
kuusi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin seuraavasti: oman toiminnan 
suunnittelu ja arviointi, opettajajohtoiset työtavat, vapaa suullinen tuottaminen, 
tieto- ja viestintätekniikka sekä palautteen antaminen ja kannustus. 

Oman toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (ks. kuvio 28) liittyneillä käy-
tänteillä selvitettiin muuan muassa, missä määrin oppilaat saivat itse valita koti-
tehtävänsä, suunnittelivat ranskan opiskeluaan tai arvioivat omaa osaamistaan. 
Myös kielisalkun kokoaminen ja ranskankielisten lehtien ja kirjojen lukeminen 
ryhmittyivät oman työskentelyn suunnittelua kuvaaviin työskentelytapoihin. 

Opettajien vastauksista ilmeni, että oppilaat suunnittelivat omaa opiskeluaan 
84 prosentin mielestä vain harvoin tai ei koskaan. Omaa osaamistaan oppi-
laat arvioivat lähes joka toisen opettajan mielestä vain harvoin tai ei koskaan, 
vähän yli kolmanneksen mukaan joskus. Kotitehtävien antaminen oli pääosin 
opettajan vastuulla. Harvempi kuin yksi opettaja viidestä antoi oppilaiden itse 
valita kotitehtävänsä joskus tai usein, useampi kuin kahdeksan opettajaa kym-
menestä vain harvoin tai ei koskaan. Myös ranskankielisten kirjojen ja lehtien 
lukeminen oppitunneilla oli harvinaista: vain hieman yli neljännes luki niitä 
joskus, lähes kolme neljännestä vain harvoin tai ei koskaan. Kaikkein vähiten 
harjoitettu oman toiminnan suunnitteluun liittynyt käytänne oli kielisalkun tai 
opiskelupäiväkirjan kokoaminen: kahdeksan opettajaa kymmenestä ei käyttä-
nyt kielisalkkua koskaan. 

Opettajajohtoisuuteen liittyneistä työtavoista (ks. kuvio 28) tavallisin oli suul-
listen pariharjoitusten tekeminen oppikirjasta: hieman yli yhdeksän opettajaa 
kymmenestä ilmoitti tunneilla tehtävän niitä usein tai lähes aina. Myös sanako-
keita 42 prosenttia opettajista piti usein tai lähes aina. Lähes saman verran opet-
tajia ilmoitti käyttävänsä sanakokeita joskus, hieman yli viidennes vain harvoin 
tai ei koskaan. Sen sijaan puheharjoitusten tallentaminen videolle oli ranskan 
tunneilla harvinaista: kolme opettajaa neljästä ei tallentanut puheharjoituksia 
koskaan, vajaa viidenneksenkin vain joskus.
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OTS = oman toiminnan suunnittelu ja arviointi, OJ = opettajajohtoiset työtavat

Kuvio 28. Oman toiminnan suunnittelu ja opettajajohtoiset työtavat A-ranskan opettajavastauksissa.

Vapaaseen suulliseen tuottamiseen (ks. kuvio 29) liittyi käytänteitä, joita 
harjoitettiin pääasiassa suullisesti viestimällä. Poikkeuksena oli kokeissa ole-
va kirjallinen tuottaminen, jota lähes seitsemän opettajaa kymmenestä ilmoitti 
käyttävänsä usein tai lähes aina. Tavallisin vapaaseen suulliseen tuottamiseen   
liittynyt käytänne oli ranskan puhuminen luokalle. Valtaosa opettajista käytti 
ranskaa usein tai lähes aina puhuessaan koko luokalle, 14 prosenttia joskus. 
Omien lauseiden avulla tapahtuva kielioppiasian tai sanaston harjoittelu oli 
melko tavallista joka toisen opettajan tunneilla, tosin runsas kaksi opettajaa vii-
destä ilmoitti, että heidän tunneillaan omia lauseita tuotettiin vain joskus. Sen 
sijaan suullisten esitysten pitäminen ranskaksi oli harvinaista: kolmannes opet-
tajista teetätti esityksiä joskus, lähes 60 prosenttia ei koskaan tai vain harvoin.

Tieto- ja viestintätekniikan (ks. kuvio 29) käyttö rankan tunneillä oli har-
vinaista. Tavallisinta oli kieliopin harjoittelu tietokoneella (48 % joskus, 26 % 
usein). Internetiä käytettiin tiedonhakuun joskus tai usein opettajista kolmen 
neljänneksen tunneilla, myös ranskankielisiä elokuvia katseltiin tai musiikkia 
kuunneltiin lähes joka toisen opettajan tunneilla joskus, joka toisen opettajan 
tunneilla usein tai lähes aina.  
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VS = vapaa suullinen tuottaminen, TVT = tieto- ja viestintätekniikka

Kuvio 29. Vapaa suullinen tuottaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö A-ranskan opettajavastauk-
sissa.

Opettajien eniten käyttämä palaute- ja kannustuskäytänne (ks. kuvio 30) oli 
oppilaiden parikeskusteluiden kuunteleminen ja palautteen antaminen niistä. 
Viidennes opettajista antoi parikeskusteluista palautetta lähes aina, noin puolet 
opettajista usein ja vain viisi prosenttia harvoin. Opettajat myös kannustivat 
oppilaitaan ranskan kielen käyttämiseen koulun ulkopuolella: kolme opettajaa 
neljästä ilmoitti kannustavansa oppilaitaan usein tai lähes aina, vajaa neljännes 
joskus. Useampi kuin joka toinen opettaja keskusteli oppilaan ranskan kielen 
opintojen edistymisestä joskus, niukka kolmannes usein tai lähes aina. Sen sijaan 
keskinäistä palautetta toisen oppilaan ranskan kielen osaamisesta oppilaat an-
toivat varsin vaihtelevasti: opettajista 45 prosentin mielestä joskus tai lähes aina, 
36 prosentin mielestä vain harvoin ja vajaan viidenneksen mielestä ei koskaan.  
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Kuvio 30. Palautteen antaminen ja kannustus A-ranskan opettajavastauksissa.

Opettajavastausten keskiarvojen perusteella palautteen antaminen ja kannus-
tus, tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä opettajajohtoiset työtavat olivat käy-
tänteitä, joita keskimääräisellä ranskan tunnilla harjoitettiin joskus. Vapaaseen 
suulliseen tuottamiseen liittyneitä käytänteitä harjoitettiin hieman useammin. 
Oman toiminnan suunnitteluun ja itseohjautuvuuteen liittyneitä käytänteitä sen 
sijaan harjoitettiin vain harvoin. Kuviossa 31 on esitetty opettajien käytänteistä 
muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskiarvot. 

Kuvio 31. Opettajan harjoittamien käytänteiden keskiarvot A-ranskassa.
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Käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskinäiset yh-
teydet oman toiminnan suunnittelun ja arvioinnin, vapaan suullisen tuotta-
misen sekä palautteen antamisen ja kannustamisen välillä olivat kohtalaisia  
(0,35 < r < 0,65). Voimakkaimmin keskenään korreloivat oman toiminnan suun-
nittelu opettajan antama palaute ja kannustus (0,49). Vapaalla suullisella tuotta-
misella oli puolestaan kohtalainen yhteys opettajan antamaan palautteeseen ja 
kannustamiseen (0,41) sekä oman toiminnan suunnitteluun (0,36). 

Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei sen sijaan ollut juurikaan yhteyttä oppi-
laan kielellisiin oppimistuloksiin. 

Opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen
Noin kuusi opettajaa kymmenestä oli osallistunut täydennyskoulutukseen enin-
tään yhdeksän päivää viimeisen kolmen vuoden aikana. Yhdeksän päivää oli 
myös opettajien keskimääräinen osallistumispäivien lukumäärä. Yleisin täyden-
nyskoulutuspäivien määrä oli kymmenen päivää (11 opettajaa), seuraavaksi 
yleisimmät viisi tai kuusi päivää (molempia yhdeksän) sekä neljä tai ei yhtään 
päivää (molempia kahdeksan).   

Noin puolet opettajista ilmoitti pääsevänsä täydennyskoulutukseen lähes aina 
halutessaan, 15 prosenttia harvoin tai ei koskaan. Täydennyskoulutuspäivien 
sisällöistä kaksi kolmannesta (kuusi päivää yhdeksästä) oli liittynyt muuhun 
kuin kielenopetukseen.

Opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulutuksen sisällöt olivat oman 
kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen, opetusmenetelmät, oppilaiden moti-
vointi ja suullisen kielitaidon opetus. Taulukkoon 23 on koottu opettajien vasta-
usten prosentuaaliset osuudet sisältöalueittain. Asteikon ääripäät on yhdistetty. 
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Taulukko 23. A-ranskan opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulutuksen aiheet.

Täydennyskoulutuksen aihe ei tärkeä % ei tärkeä, mutta ei 
myöskään tarpeeton %

tärkeä %

Oman kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen 1,1 2,1 96,8 

Opetusmenetelmät - 7,4 92,7

Oppilaiden motivointi - 7,4 92,6

Suullisen kielitaidon opetus 1,1 10,6 88,3

Oppimisvaikeudet 6,3 12,6 81,1 

Kielitaidon arviointi 2,2 23,2 74,8

Kirjallisen kielitaidon opetus  4,2 29,5 66,3

Tieto- ja viestintätekniikka 2,1 32,6 65,3

Lahjakkaiden opettaminen 6,3 29,5 64,2 

Vieraalla kielellä opettaminen 6,4 29,8 63,8 

Monikulttuurisuus 8,5  37,2 54,2

Taitotasoasteikkojen käyttö opetuksessa ja 
arvioinnissa

17,9 31,6 50,5 

Eurooppalainen kielisalkku 28,4 35,8 35,8 

Vähiten tärkeimmäksi opettajat kokivat Eurooppalaiseen kielisalkkuun liittyvän 
täydennyskoulutuksen, tosin runsaalla kolmanneksella ei ollut asiaan selkeää 
kantaa. Kolme opettajaa neljästä koki tarvitsevansa täydennyskoulutusta kieli-
taidon arvioinnista ja joka toinen taitotasoasteikon käytöstä. Vain vajaa viiden-
nes opettajista koki hallitsevansa taitotasoasteikon niin, että ei tarvinnut siihen 
koulutusta.

Opettajien ammatillista kehittymistä selvitettiin kysymällä, miten usein he har-
rastivat erilaisia oman opetuksen kehittämiseen liittyviä toimintoja, esimerkiksi 
suunnittelivat opetusta kollegan kanssa, osallistuivat erilaisiin keskustelufooru-
meihin ja kehittämishankkeisiin, tekivät jatko- tai täydentäviä opintoja tai osal-
listuivat erilaisten vierailujen järjestämiseen. Vastausasteikkona kysymyksissä 
oli ei lainkaan, harvoin, joskus tai usein. 

Yli puolet ranskan opettajista ei tehnyt seuraavia asioita lainkaan tai vain har-
voin: 

 harjoittanut tieteellisiä jatko-opintoja (99 %)
 osallistunut kansainväliseen opettajavaihtoon (94 %)
 osallistunut kieliä käsitteleviin verkkokeskusteluihin (79 %)
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 pyytänyt kollegaa seuraamaan opetustaan tai seurannut kollegan  
opetusta (74 %)

 osallistunut kouluvierailuun ulkomailla (72 %)
 järjestänyt kouluajan ulkopuolista kielenopetukseen liittyvää toimintaa   

(71 %)
 toteuttanut opetusta yhdessä muun aineryhmän opettajan kanssa (70 %)
 pohtinut omaa opetustaan esim. päiväkirjan muodossa (70 %)
 järjestänyt oppilasvaihtoa tai leirikouluja ulkomaisen koulun kanssa (69 %)
 harjoittanut työhön liittyviä täydentäviä opintoja (68 %)
 osallistunut opettajayhdistyksen toimintaan (59 %).

Sen sijaan opetusmateriaalin etsiminen internetistä oli ranskan opettajilla taval-
lista: hieman yli kahdeksan opettajaa kymmenestä ilmoitti etsivänsä opetusma-
teriaalia netistä usein. Vielä useampi (90 %) luki ammatillisia julkaisuja joskus 
tai usein sekä seurasi kieltenopetukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta (64 %). 
Kaksi opettajaa kolmesta oli myös suunnitellut ja toteuttanut opetusta yhdessä 
toisen kieltenopettajan kanssa, tosin hieman yli kolmannes ei tehnyt niin kos-
kaan tai vain harvoin.

Opettajan taustatekijöiden, käytänteiden ja käsitysten yhteyksiä kielitaitoon
Opettajan taustatekijöistä ainoastaan työkokemuksella oli yhteyttä oppilaan 
saamiin tuloksiin ja tällöinkin vain kuullun ymmärtämistehtävissä menestymi-
seen. Jos opettaja oli työskennellyt alle vuoden perusopetuksessa, oli hänen 
oppilaidensa osuus kuullun ymmärtämistehtävissä alimman taitotason (A1.3 tai 
alle) saaneiden joukossa jonkin verran suurempi kuin kaikkien pidempään opet-
tajana olleiden opettajien oppilaiden osuus (p < 0,01). Tulokseen tulee kuiten-
kin suhtautua varauksella, sillä alle vuoden työkokemus oli vain 20 opettajalla.  

Opettajan ranskan tunneilla harjoittamilla käytänteillä ei sen sijaan ollut yh-
teyttä oppilaiden tuloksiin millään kielitaidon osa-alueella (korrelaatiot < 0,20). 
Myös opettajan ja oppilaan harjoittamien käytänteiden keskinäiset yhteydet oli-
vat heikkoja (0,20 < r < 0,35). 

Yksittäisistä väittämistä suurimmat erot oppilaiden ja opettajien vastauksissa 
olivat väittämissä, jotka liittyivät palautteen antamiseen sekä tieto- ja viestin-
tätekniikan hyödyntämiseen ranskan tunneilla. Oppilaiden mielestä tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödynnettiin ranskan tunneilla huomattavasti harvemmin 
kuin opettajien mielestä. Kuusi oppilasta kymmenestä ilmoitti, että internetiä 
ei käytetty tiedonhakuun koskaan tai vain harvoin, opettajista vain noin kaksi 
kymmenestä. Myös ranskankielisten elokuvien katselu ja musiikin kuuntelu 
oppitunneilla oli oppilaiden mielestä huomattavasti harvinaisempaa kuin opet-
tajien mielestä, samoin kielioppiasioiden harjoittelu tietokoneella. 
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Myös palautekäytänteiden harjoittamisen useudessa opettajien ja oppilaiden 
vastaukset erosivat toisistaan. Kahdeksan oppilasta kymmenestä oli sitä mieltä, 
että opettajan ja oppilaan välisiä keskusteluja oppilaan edistymisestä ei käyty 
koskaan tai vain harvoin, kun taas opettajista yli puolet ilmoitti, että keskuste-
luja käytiin joskus. Vajaa kolmannes oppilaista myös koki, että opettaja ei anta-
nut palautetta oppilaiden välisistä parikeskusteluista koskaan tai vain harvoin. 
Opettajista näin koki vain viisi prosenttia. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu 
myös muissa tutkimuksissa (Huhta & Tarnanen 2009), joissa todettiin erojen 
johtuvan siitä, että käytänteet, joita opettaja kokee tekevänsä usein, eivät vält-
tämättä kohdistu aina samaan oppilaaseen, sillä opettajalla on luonnollisestikin 
useita oppilaita ja monia ryhmiä. Yksittäisen oppilaan kohdalla opettajan anta-
ma henkilökohtainen palaute voi kuitenkin tuntua toteutuvan vain harvoin. Ku-
vioon 32 on koottu oppilaiden ja opettajien vastausten prosentuaaliset osuudet 
väittämiin, joissa erot ryhmien välillä olivat suurimmat.

Kuvio 32. Käytänteet, joiden harjoittamisen useudessa suurimmat erot oppilaiden ja opettajien välillä  
(A-ranska).

Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei myöskään ollut suuressa määrin yhteyttä 
oppilaiden käsityksiin (ks. luku 2.5). Ainut, kohtalainen yhteys oli opettajan 
täydennyskoulutukseen osallistumisen ja ranskasta pitämisen välillä (r = 0,21). 
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Opettajan käsitykset   
Opettajan käsityksiä kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä, opetussisällöis-
tä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä opettajien osallistumismahdollisuuksis-
ta työyhteisön toimintaan kartoitettiin opettajakyselyssä 16 väittämän avulla. 
Opettajat valitsivat käsityksiään parhaiten vastaavan vaihtoehdon viisiportai-
sella asteikolla, johon oli merkitty vain asteikon ääripäät (ei lainkaan tärkeä 
– erittäin tärkeä). 

Oppilaan kurssiarvosanaan eniten vaikuttavina tekijöinä opettajat pitivät kir-
jallisia kokeita ja tuntityöskentelyä. Kahdeksan opettajaa kymmenestä oli lisäksi 
sitä mieltä, että oppilaan yleinen opiskeluasenne, kotitehtävien tekeminen ja 
ranskan kielen suullinen käyttö tunneilla olivat tärkeitä arvosanan määräyty-
misperusteita. Sen sijaan suullisten kokeiden ja oppilaan koulun ulkopuolella 
tapahtuvan ranskan kielen harrastamisen osalta opettajien käsitykset jakaantui-
vat varsin paljon. Suulliset kokeet olivat noin neljälle opettajalle kymmenestä 
tärkeä arvosanan määräytymisperuste, vajaalle kolmannekselle ei. Kolmannek-
sella opettajista ei ollut asiasta selkeää kantaa. Suullisia kokeita jonkin verran 
vähemmän tärkeänä arvosanaan vaikuttavana tekijänä opettajat pitivät koulun 
ulkopuolista ranskan kielen harrastamista, tosin noin kolmanneksella opetta-
jista ei ollut asiasta selkeää kantaa. Vähiten tärkeä seikka oppilaan arvosanan 
määräytymisperusteena oli kielisalkku tai muu kooste oppilaan kurssinaikai-
sesta työskentelystä: useampi kuin kaksi opettajaa kolmesta ei kokenut kieli-
salkkua tärkeäksi arvosanan määräytymisperusteeksi. Alla olevaan taulukkoon 
on koottu opettajien vastaukset kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä. Vasta-
ukset asteikon ääripäissä on yhdistetty.
 
Taulukko 24. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tekijät A-ranskan opettajavastauksissa.

Oppilaan näyttö ei tärkeä % ei tärkeä, mutta ei 
myöskään tarpeeton %

tärkeä %

Tuntityöskentely - 3,2 96,8

Kirjalliset kokeet - 4,2 95,8
Kotitehtävien tekeminen 1,1 15,8 83,1
Kohdekielen suullinen käyttö tunneilla 3,2 16,0 80,9
Suulliset kokeet 29,5 32,6 37,9
Oppilaan opiskeluasenne 4,3 11,6 84,3
Oppilaan ranskan kielen harrastuneisuus 
koulun ulkopuolella

34,7 33,7 31,6

Kielisalkku tai muu kooste kurssinaikaisesta 
työskentelystä

64,9 25,5 9,6
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Omassa opetuksessaan opettajat pitivät tärkeimpinä kielitaitoon liittyvinä te-
kijöinä sanaston hallintaa sekä suullista vuorovaikutusta, vähiten tärkeimpänä 
suullista esitystä ja kirjoittamista. Muista, ei pelkästään ranskan kielen opiske-
luun liittyvistä sisällöistä, kahdeksan opettajaa kymmenestä piti tärkeänä il-
maisurohkeutta ja opiskelutaitoja. Viestintä- ja mediataitojen opettamisen koki 
tärkeäksi kaksi opettajaa kolmesta. Eri sisältöjen prosentuaaliset osuudet opet-
tajien vastauksissa on koottu alla olevaan kuvioon.   

Kuvio 33. A-ranskan tärkeimmät opetussisällöt opettajavastauksissa.

Ranskan kielen tavoitteiden saavuttamista edistävistä tekijöistä opettajien 
vastauksissa yleisimmät olivat opetusryhmien koko (29 mainintaa), oppilaiden 
asenne ja motivaatio (13 mainintaa) sekä oppituntien sijoittuminen koulupäi-
vään (11 mainintaa). 

Paras ajankohta kielten tunneille oli opettajien mielestä aamupäivä. Pientä luok-
kakokoa (alle 20 oppilasta) pidettiin tärkeänä opiskeluilmapiirin ja oppilaiden 
henkilökohtaisten tarpeiden huomioonottamismahdollisuuksien kannalta. Op-
pilaiden motivaatio ja opiskeluasenne ranskan kieltä kohtaan olivat kouluissa 
yleensä positiivisia, kuten alla olevasta vastauksesta ilmenee:
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”Meillä oppilaat ovat yleisesti ottaen hyvin motivoituneita ja opiskelumyöntei-
siä. Ongelmia on hyvin harvoin.”

Oppilaiden motivaatiota edistivät erilaiset leirikouluprojektit ja elokuva-, teatte-
ri- ym. retket (kaksi mainintaa). Yksi opettaja mainitsi myös koulussaan olevan 
mahdollisuuden käyttää syntyperäistä ranskan opettajaa edesauttavan oppilai-
den mahdollisuuksia kuulla ja itsekin käyttää ranskan kieltä oppitunneilla.

Ranskan kielen tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavat tekijät liittyivät puo-
lestaan ranskan tuntien sijoittumiseen lukujärjestyksessä, opetusmateriaaleihin, 
oppilaiden motivaatioon, ryhmäkokoihin ja muihin ryhmäjärjestelyihin, rans-
kan opettajaan sekä ranskaan kielenä. Ranskan tuntien sijoittuminen oli eniten 
opettajissa ärtymystä herättävä seikka: lähes kaikki opettajat (91 mainintaa) 
kritisoivat tuntijärjestelyjä ja niihin yhteydessä olevaa tuntien riittämättömyyttä. 
Opetusmateriaaleihin liittyvistä seikoista eniten palautetta saivat sopivan op-
pikirjan puute ja saatavilla olevien oppikirjojen huono laatu (45 mainintaa). 
Oppilaiden motivaatiota ranskan kielen opiskeluun heikensi eniten se, että 
A2-kielen oli yleensä valinnut oppilaan vanhempi/vanhemmat, ei oppilas itse. 
Myös se, että oppilaat saivat päättötodistukseen numeroarvioinnin sijasta vain 
suoritusmerkinnän, sai hyvätkin oppilaat luopumaan pitkäjänteisestä, tavoit-
teellisesta opiskelusta (10 mainintaa). 

Erityisesti opiskeluryhmiin liittyvistä seikoista opettajat mainitsivat ryhmien he-
terogeenisyyden sekä liian suuret tai liian pienet opetusryhmät, joista kum-
pikaan ei ollut oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Kolme 
opettajaa mainitsi oman ranskan kielen taitonsa heikkouden ja ranskan opet-
tajan vaihtumisen. Kahdeksan opettajan vastauksissa esille nousi ranskaan vie-
raana kielenä liittyvät seikat: ranskaa ei juurikaan kuule Suomessa, ranskan 
kieli on vaativaa eikä siihen ehdi saada riittävää pohjaa alakoulussa. Esimerkke-
jä tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavista tekijöistä on koottu taulukkoon 25. 
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Taulukko 25. Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavia tekijöitä A-ranskan opettajavastauksissa.

Sisältökokonaisuus Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttava tekijä Mainittu x 
kertaa 

Tuntien sijoittuminen - tunnit reunatunteina
- kaksoistunnit kerran viikossa
- tuntien poisjääminen / oppilaiden poissaolo
- tuntimäärän riittämättömyys suhteessa opetussuunnitelman 
perusteiden tavoitteisiin
- jaksojärjestelmä

38
25
10
17

1

Opetusmateriaalit, 
välineet, laitteet

- oppikirjan puute tai huono laatu
- kielistudion puute, atk-luokan puute

45
6

Oppilaiden motivaatio - heikko motivaatio, A2-oppimäärä vanhempien valinta, 
englanti riittää
- suoritusmerkintä päättötodistuksessa
- opiskelun lyhytjänteisyys

16

10
1

Opiskeluryhmä - oppilaiden tasoerot
- yhdysryhmät
- suuret opetusryhmät
- liian pienet opetusryhmät

6
5
5
4

Ranskan opettaja - kielitaidon heikkous (sivukieli)
- opettajien vaihtuvuus, epäpätevät sijaiset
- muiden ranskan opettajien puuttuminen

3
4
1

Ranskan kieli - vaikea kieli, ei kuule Suomessa
- A-ranskaa ei tarjota tarpeeksi

7
1

Sekalaiset - maahanmuuttajilla liikaa kieliä ja puutteellinen suomen 
kielen taito
- resurssien puute koulussa ja sisäilmaongelmat

2

2

Eniten moitteita opettajien vastauksissa saivat A-ranskan oppikirjat. Käytettävis-
sä oleva opetusmateriaali oli opettajien mielestä vanhaa, tylsää, vanhanaikaista 
ja aivan liian kielioppipainotteista, eikä esimerkiksi opetuskäyttöön tarkoitettua 
dvd-materiaalia ollut juurikaan saatavilla. Tarvetta olisi myös suullisille har-
joitusmateriaaleille ja ajanmukaisille nuorten mallikeskusteluille. Eräs opettaja 
tiivisti vastauksessaan pääasialliset oppimateriaaleihin liittyvät ongelmat näin:

”Oppimateriaalilla on suuri merkitys, mutta valitettavasti A-ranskan kohdalla 
oppimateriaalitilanne on huono, ja käytän tällä hetkellä opetuksessani B-rans-
kan kirjasarjaa. Esimerkiksi eriyttäminen on haastavaa, koska materiaali on 
erittäin suppea, eikä ole aikaa tehdä omia lisätehtäviä.”
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A-ranskan oppituntien sijoittuminen koulupäivään vaihteli runsaasti. Kuten 
edellä todettiin, joidenkin opettajien mielestä aamupäivä oli oppimisen kan-
nalta optimaalisin, mutta opettajista moni koki aamutunnit myös oppilaita lan-
nistaviksi, samoin päivän viimeiset tunnit. Muiden koulutuntien jälkeen olevat 
tunnit koettiin jopa eräänlaisena rangaistuksena ja opiskelumotivaatiota erityi-
sesti laskevana tekijänä. Opiskelumotivaatiota heikensi myös se, että A2-rans-
kaa opiskeltiin yleensä vanhempien, ei niinkään omasta tahdosta. Huonosti 
motivoituneet oppilaat vaikuttivat pienissä ryhmissä koko ryhmän opiskelu-
motivaatioon. Opiskelumotivaatiota ja tavoitteiden saavuttamista alensi myös 
A2-kielen arvosanan poisjättämismahdollisuus päättötodistuksesta, kuten alla 
olevista kommenteista ilmenee: 

”Ne, jotka numeron ”joutuvat” ottamaan (A1), kokevat ranskan arvosanan 
epäreiluna, sillä ne, joilla on vain englanti ja ruotsi (ja muita valinnaisaineita 
kuin kielet), pääsevät helpommalla.”

”Suoritusmerkinnällä vedetään opettajalta matto alta. Jopa hyvätkin oppilaat 
lopettavat opiskelun kokonaan, jos vaarana on arvosanan putoaminen kasiin 
ja se jätetään pois päättötodistuksesta.”

Joissakin kouluissa ranskan tunnit olivat aina kaksoistunteina kerran viikossa, 
mistä johtuen oppitunteja jäi pois lukujärjestyksen vaihtuessa. Kaksoistunnit 
myös lisäsivät edellisillä tunneilla opitun unohtumista. Opettajan kannalta kak-
soistunnit hidastivat opiskelua, sillä läksyjä ei voinut antaa yhtä paljon kuin 
yksittäistunneilla, mikä puolestaan vaikeutti tavoitteiden saavuttamista. Myös 
erilaisten erikois- ja pyhäpäivien takia ranskan tunteja jäi monen opettajan mie-
lestä väliin turhan usein, samoin jos oppilas opiskeli erityiskoulussa, jolloin 
esimerkiksi erilaiset leirit, kilpailut jne. lisäsivät oppilaiden poissaoloja. 

A-ranskan tavoitteiden saavuttamista heikensi kymmenen opettajan mielestä 
myös oppituntien vähäisyys suhteessa A-ranskan tavoitteisiin. Tuntimäärää tu-
lisi opettajien mielestä lisätä myös siksi, että oppilaan mahdollisuudet olla päi-
vittäin kosketuksissa ranskan kieleen vaativat enemmän oppilaan omatoimista 
ponnistelua kuin esimerkiksi englanninkielisiin tarjoumiin tarttuminen. 

Opettajakyselyllä haluttiin selvittää myös opettajien käsityksiä ranskan kielen 
vaatimustasosta ja tavoitteiden selkeydestä. Opettajista 56 prosenttia piti hyvän 
osaamisen taitotasoa A-ranskassa sopivana, vajaan kolmanneksen mielestä se 
oli liian korkea. Seitsemän opettajaa kymmenestä katsoi myös, että A-ranskan 
tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa oli ilmaistu riittävän selkeästi, tosin 
viidenneksen mielestä tavoitteet olivat epäselviä. 
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Opetussuunnitelmien uudistustahdista opettajat eivät olleet yksimielisiä: neljän-
neksen mielestä opetussuunnitelmat uudistuivat liian nopeasti, vajaan kolman-
neksen mielestä eivät. Runsaalla neljällä opettajalla kymmenestä ei ollut asiasta 
selvää käsitystä. 

Myös kysymys opetussuunnitelman perusteiden kielitaidon arvioinnil-
le antamasta tuesta jakoi opettajien mielipiteitä: 39 prosenttia opettajista 
koki saavansa opetussuunnitelman perusteista riittävästi tukea arvioinnille,  
37 prosentia ei. Vajaalla neljänneksellä ei ollut asiasta selkeää kantaa. Taitota-
soasteikon koki hyödylliseksi useampi kuin kuusi opettajaa kymmenestä, run-
saalla viidenneksellä ei ollut selvää kantaa asiaan ja 16 prosenttia ei kokenut 
asteikkoa hyödylliseksi. Vastauksista ilmeni myös selkeästi, että oppikirja ei 
ollut kyselyyn vastanneille opettajille tärkein opetusväline (38 %). Yli puolet 
opettajista ilmoitti kuitenkin rakentavansa oppitunnit hyvin pitkälle oppikirjan 
varaan. Kaksi opettajaa kolmesta ilmoitti myös olevansa pääosin tyytyväisiä 
opetusvälineiden ajantasaisuuteen koulussaan.   

Kyselyn lopuksi opettajilta tiedusteltiin heidän käsityksiään koulusta työyh-
teisönä. Kahdeksan opettajaa kymmenestä koki, että työskentelyilmapiiri kou-
lussa oli kannustava ja että koulussa suhtauduttiin myönteisesti uusiin asioihin. 
Hieman harvempi (71 %) oli sitä mieltä, että koulussa oli helppo saada tarvitta-
essa tukea, esimerkiksi terveydenhuoltopalveluita, oppilashuoltoa ja työnohja-
usta. Kuusi opettajaa kymmenestä ilmoitti, että koulussa annettiin monipuolista 
keskinäistä palautetta ja kaksi opettajaa kolmesta koki, että he saivat olla kou-
lussa mukana päättämässä itseään koskevista asioista. Toisten koulujen, yritys-
ten tai yhteisöjen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön oli mahdollisuus osallistua 
joka toisella opettajalla, yli kolmanneksella ei ollut selkeää käsitystä asiasta.        

2.3.3 Hyvän kielellisen suoriutumisen osatekijöitä 
Seuraavaksi tarkastellaan useamman tausta- tai kouluympäristön tekijän yhte-
yksiä oppilaiden kielitaidon eri osa-alueilla saavuttamiin tuloksiin. Useamman 
kuin yhden taustatekijän yhteyksiä tarkastelemalla pyritään määrittelemään hy-
vän ja erinomaisen osaamisen osatekijöitä A-ranskan eri osataitoja mitanneissa 
tehtävissä.

Jatko-opinnot, sukupuoli ja kielitaito
Oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla ja sukupuolella oli yhteyksiä kaikkiin kie-
lellisiin osataitoihin. Jatko-opintosuunnitelmien mukaan eriteltynä parhaiten 
menestyivät lukioon pyrkineet tytöt, heikoiten ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineet pojat. Selkeimmät erot oppilaiden saavuttamissa tyypillisimmissä tai-
totasoissa sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan olivat luetun ym-
märtämistehtävissä.  
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Lukioon pyrkineissä tytöissä oli eniten vähintään hyvän osaamisen taitotason 
saavuttaneita sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä. Kuullun ymmärtä-
mistehtävissä lukioon pyrkineistä tytöistä 53 prosenttia ylsi vähintään taitotasolle 
A2.2. Vähiten A2.2 tason saavuttaneita oli puolestaan ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineissä pojissa (15 %). Myös kaikkein korkeimman taitotason saavuttajat 
noudattivat samaa ryhmittäistä järjestystä. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrki-
neillä tytöillä ja pojilla oli A2.2, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä A2.1. 
   
Lukioon pyrkineet tytöt erottuivat myös luetun ymmärtämistehtävissä selke-
ästi omaksi ryhmäkseen: heistä 51 prosenttia ylsi taitotasolle B1.1, ero poikiin 
oli yhdeksän prosenttiyksikköä. Eniten hyvän osaamisen taitotason alittajia oli 
ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä pojissa: heistä lähes kolme neljästä jäi 
hyvän osaamisen taitotason alapuolelle. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä 
pojilla ja tytöillä oli B1.1, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä A2.1.  

 

Kuvio 34. A-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-
opintosuunnitelmien mukaan.

Lukioon pyrkineissä tytöissä oli eniten myös puhumistehtävissä hyvän osaa-
mistason ylittäjiä: lähes seitsemän tyttöä kymmenestä saavutti vähintään hyvän 
osaamisen taitotason A2.1, pojista noin neljä kymmenestä. Eniten taitotason 
A2.1 alittajia oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineissä pojissa, joista 84 pro-
senttia jäi hyvän osaamisen taitotason alle, tytöistä 63 prosenttia. Korkeimpia 
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taitotasoja (B1.2 ja B2.1) saavuttaneissa oli lähes yhtä paljon lukioon pyrkineitä 
poikia (5 %) ja tyttöjä (4 %).  

Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla oli A1.3, tytöissä sekä taitota-
soille A2.1 että A2.2 yltäneitä oli saman verran. Ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineillä tytöillä tyypillisin taitotaso oli A1.2, pojilla A1.1. Ammatilliseen kou-
lutukseen pyrkineiden poikien heikkoa tulosta tarkasteltaessa tulee huomata, 
että A-ranskan oppilaista ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä poikia oli vain 
25, heistä 15 sai puhumistehtävissä kaikkein alhaisimman taitotason, joka oli  
60 prosenttia koko ryhmästä.

Kuvio 35. A-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mu-
kaan.

Kirjoittamistehtävissä eniten hyvän osaamistason alle jääneitä oli ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineissä pojissa, joista valtaosa (94 %) jäi kirjoittamistehtävissä 
taitotason A2.1 alle. Tytöillä vastaava osuus oli 80 prosenttia. Eniten vähintään 
hyvän osaamistason saavuttaneita oli lukioon pyrkineissä tytöissä, joista lähes 
kolme tyttöä viidestä ylsi vähintään taitotasolle A2.1. Lukioon pyrkineistä tytöis-
tä kuusi prosenttia ylsi jopa kaikkein korkeimmille taitotasoille (B1.2 ja B2.1), 
pojista hieman harvempi. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla oli 
A1.3, tytöillä taitotasot A1.3 ja A2.1, mutta myös taitotasolle A2.2 ylsi tytöistä lä-
hes yhtä suuri osuus. Ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä tytöillä tyypillisin 
taitotaso oli A1.3, pojilla sekä A1.1 tai alle ja A1.2. 
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Kuvio 36. A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien 
mukaan.

Jakaumien muotoja tarkasteltaessa ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden 
poikien tulokset erosivat kaikkein eniten muiden ryhmien tuloksista. Ensinnä-
kin he sijoittuivat harvemmille taitotasoille kuin muut ryhmät. Lisäksi heidän 
tuloksissaan korostui hyvän osaamisen taitotason alle jääneiden suuri osuus.  

Oppilaan sukupuoli, vanhempien koulutustausta ja kielitaito
Kielitaitotavoitteiden toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti myös sukupuo-
len ja vanhempien koulutustaustan näkökulmasta. Kuullun ymmärtämistehtä-
vissä sekä tytöt että pojat menestyivät sitä paremmin, mitä koulutetummat van-
hemmat heillä oli. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti 61 prosenttia 
tytöistä, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, pojista noin puolet. Jos 
toinen vanhemmista oli ylioppilas, saavutti tytöistä kahdeksan prosenttiyksik-
köä useampi hyvän osaamisen taitotason kuin pojista. Ei-ylioppilasvanhempien 
tytöistä lähes kolmannes ylsi hyvän osaamisen taitotasolle, pojista viidennes. 
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Kuvio 37. A-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja vanhempien koulu-
tustaustan mukaan.

Luetun ymmärtämistehtävissä vanhempien ylioppilastausta näkyi erityisesti 
korkeimman taitotason saaneiden joukossa ja siellä tytöillä. Jos oppilaan mo-
lemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, korkeimman taitotason saavutti kolme 
tyttöä viidestä ja pojistakin lähes puolet. Vähintään hyvän osaamistason saavutti 
ylioppilasvanhempien tytöistä 77 ja pojista 64 prosenttia.

Jos vanhemmista toinen oli ylioppilas, vähintään hyvän osaamistason saavutti 
sekä tytöistä että pojista noin kolme viidestä. Myös ei-ylioppilasvanhempien 
tytöistä noin kaksi kolmesta ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, pojista 
vajaa kolmannes. Heikoiten luetun ymmärtämistehtävissä menestyivät pojat, 
joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas. 
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Kuvio 38. A-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja vanhempien koulu-
tustaustan mukaan.

Myös puhumistehtävissä ylioppilasvanhempien lapset menestyivät parhaiten: 
tytöistä 72 ja pojista 47 prosenttia pääsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. 
Tytöistä, joiden vanhemmista toinen oli ylioppilas, ylsi 64 prosenttia vähintään 
hyvän osaamisen taitotasolle, pojista 37 prosenttia. Sen sijaan jos vanhemmista 
kumpikaan ei ollut ylioppilas, saavutti tytöistä 20 prosenttiyksikköä poikia use-
ampi hyvän osaamisen taitotason.

Tyypillisin taitotaso ylioppilasvanhempien tytöillä oli A2.2, joista sen saavutti 
lähes kolmannes. Pojilla tyypillisin taitotaso oli A1.3 riippumatta siitä, olivatko 
vanhemmista molemmat tai vai toinen ylioppilas, tytöillä sen sijaan yhden yli-
oppilasvanhemman lapsilla tyypillisin taitotaso oli yhden tason alhaisempi kuin 
kahden ylioppilasvanhemman lapsilla. Selkein vaikutus vanhempien koulutus-
taustalla oli kaikkein alhaisimmalle taitotasolle jääneiden osuuksissa: ei-yliop-
pilastaustaisten vanhempien pojista lähes puolet jäi taitotasolle A1.1 tai sen alle.
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Kuvio 39. A-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Kirjoittamistehtävissä vähintään hyvän osaamistason saavutti ylioppilasvanhem-
pien tytöistä lähes kaksi kolmesta, pojista kolmannes. Jos toinen vanhemmista 
oli ylioppilas, ylsi tytöistä 49 ja pojista noin 30 prosenttia vähintään hyvälle 
osaamistasolle. Ei-ylioppilasvanhempien lapsista taitotasolle A2.1 tai sen yli ylsi 
tytöistä noin 40 prosenttia ja pojista 16 prosenttia. Kirjoittamistehtävissä hei-
koiten menestyivät pojat, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas, 
parhaiten tytöt, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita. 

Tyypillisin taitotaso ylioppilasvanhempien tytöillä oli A2.2, pojilla kaksi taito-
tasoa alhaisempi. Jos kumpikaan vanhemmista ei ollut ylioppilas, oli tyttöjen 
tyypillisin taitotaso A2.1, poikien A1.2. Yhden ylioppilasvanhemman tytöillä ja 
pojilla tyypillisin taitotaso oli A1.3.
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Kuvio 40. A-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä ymmärtämis- että tuottamistaidoissa 
parhaiten menestyivät ylioppilasvanhempien tytöt, heikoiten pojat, joiden van-
hemmista kumpikaan ei ollut ylioppilas. 

Ranskan kielen arvosana, sukupuoli ja kielitaito
Kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti sekä sukupuolit-
tain että suhteessa oppilaan viimeisimpään ranskan kielen arvosanaan. Tässä 
havaittiin, että tyttöjen ja poikien välillä oli jonkin verran eroja siinä, millä 
kouluarvosanalla he saavuttivat hyvän osaamisen taitotason eri osataidoissa. 
Taitotaso katsottiin tässä yhteydessä saavutetuksi, mikäli yli 50 prosenttia oppi-
laista ylsi vähintään kyseiselle taitotasolle. Tulosten tarkastelussa tulee kuiten-
kin pitää mielessä, että kouluarvosana sisältää paitsi aineen hallintaan liittyvät 
tavoitteet myös tavoitteiden suuntaisen työskentelyn. Kun näiden keskinäisiä 
suhteita ei opetussuunnitelman perusteissa ole määritelty, hankaloituu myös 
arvosanojen luotettavuuden arviointi pelkästään kielitaidon mittana.  

Parhaiten kouluarvosana kahdeksan vastasi puhumistehtävissä hyvän osaami-
sen saavuttamista sekä tytöillä että pojilla. Luetun ymmärtämistehtävissä rans-
kan kielen arvosanalla seitsemän yli puolet tytöistä saavutti vähintään hyvän 
osaamisen taitotason A2.2, pojilla sen saavuttamiseen vaadittiin arvosana kah-
deksan. Kirjoittamistehtävissä hyvän osaamisen taitotasolle vaadittiin arvosana 
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yhdeksän, samoin kuullun ymmärtämistehtävissä. Taulukossa 26 on koottuna 
eri osataidoissa hyvän osaamisen taitotason saavuttaneet arvosanoittain ja su-
kupuolittain.

Taulukko 26. Hyvän osaamisen taitotason saavuttaminen eri osataidoissa arvosanoittain ja sukupuolittain 
(A-ranska).

Osataito

Arvosana Kuullun 
ymmärtämis-

tehtävät

Luetun 
ymmärtämis-

tehtävät

Puhumis- 
tehtävät

Kirjoittamis-
tehtävät

Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat

4

Ali Ali
Ali

Ali Ali Ali Ali Ali
5

6

7 H(8)

8
Yli

H(8) H(8) H(8)

9 H(8) H(8)
Yli Yli Yli

H(8) H(8)

10 Yli Yli Yli Yli

Ranskan kielen kouluarvosanan yhteys oppilaiden eri osataidoissa saamiin tu-
loksiin vaihteli sukupuolittain. Ymmärtämistaidoissa kouluarvosanan selitys-
osuus oli tytöillä jonkin verran korkeampi kuin pojilla (kuullun ymmärtämis-
tehtävät: tytöt 27 %, pojat 20 %; luetun ymmärtämistehtävät: tytöt 26 %, pojat 
20 %). Kirjoittamistehtävissä tyttöjen ja poikien välinen ero oli pieni (tytöt 48 %, 
pojat 46 %), samoin puhumistehtävissä (tytöt 36 %, pojat 38 %). 

Yhteenvetona edellä kuvattujen taustatekijöiden yhteyksistä oppilaan tuloksiin 
voidaan hyvän osaamisen taitotason saavuttaneiden oppilaiden piirteitä luon-
nehtia seuraavasti osataidoittain:

Oppilas menestyi todennäköisesti kuullun ymmärtämistehtävissä, jos hän
 opiskeli ranskaa A1-oppimäärän mukaan  
 oli lukioon pyrkivä tyttö, jonka molemmat vanhemmat ylioppilaita
 opiskeli Etelä-Suomen kaupungissa
 oli saanut vähintään arvosanan 9 ranskasta
 teki läksyjä puolesta tunnista tuntiin.



126

Oppilas menestyi todennäköisesti luetun ymmärtämistehtävissä jos hän
 opiskeli ranskaa A1-oppimäärän mukaan
 oli lukioon pyrkivä tyttö, jonka molemmat vanhemmat ylioppilaita
 opiskeli Etelä-Suomen kaupungissa
 oli saanut vähintään arvosanan 7 ranskasta
 teki läksyjä puolesta tunnista tuntiin.  

Oppilas menestyi todennäköisesti puhumistehtävissä, jos hän 
 opiskeli ranskaa A1-oppimäärän mukaan 
 oli lukioon pyrkivä tyttö, jonka molemmat vanhemmat ylioppilaita
 opiskeli Etelä-Suomen kaupungissa
 oli saanut vähintään arvosanan 8 ranskasta
 teki läksyjä puolesta tunnista tuntiin.

 
Oppilas menestyi todennäköisesti kirjoittamistehtävissä, jos hän 

 opiskeli ranskaa A1-oppimäärän mukaan 
 oli lukioon pyrkivä tyttö, jonka molemmat vanhemmat ylioppilaita
 opiskeli Etelä-Suomen kaupungissa
 oli saanut vähintään arvosanan 9 ranskasta
 teki läksyjä puolesta tunnista tuntiin.

 
2.4 Ranskan kielen oppimista edistävät käytänteet ja   
 niihin liittyvät tekijät
Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden harjoittamia oppimista edistäviä käytäntei-
tä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimista edistävillä käytänteil-
lä tarkoitetaan muun muassa erilaisten opiskelustrategioiden hallintaa, ja ne 
sisältyvät opetussuunnitelman perusteiden tavoitekuvauksiin vieraissa kielis-
sä. Opiskelutaidot ja itseohjautuvuuden kehittyminen liittyvät ainekohtaisina 
sovelluksina perusopetuksen tehtävään kannustaa elinikäiseen oppimiseen 
(Opetushallitus 2004, 12).

Tavoitteiden toteutumista kouluopiskelussa kartoitettiin oppilaslomakkeessa 21 
väittämän avulla. Väittämistä viisi koski opiskelutaitoja ja oman toiminnan ohja-
usta. Lisäksi selvitettiin monipuolisten opetus- ja opiskelumenetelmien käytön 
yleisyyttä omaehtoisen tuottamisen (kaksi väittämää), median hyödyntämisen 
(neljä väittämää), opettajan kohdekielen käytön kannustuksen (yksi väittämä) 
sekä puheharjoittelun (kolme väittämää) näkökulmasta. Myös opettajan käyt-
tämä kohdekielinen puhe oppituntien aikana katsottiin puhumisen oppimista 
tukevaksi toiminnaksi (yksi väittämä). Kulttuuritavoitteiden toteutumista kartoi-
tettiin lisäksi kahdeksalla väittämällä, joissa selvitettiin oppilaan koulun ulko-
puolista ranskan kielen harrastamista. 
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Oppilaat vastasivat koulussa harjoitettuja käytänteitä koskeviin väittämiin vii-
siportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat ei koskaan – lähes aina, koulun 
ulkopuolista harrastuneisuutta koskeviin väittämiin neliportaisella asteikolla  
ei koskaan – joskus – viikoittain – päivittäin. 

Koska tuloksien esittämistapa myös tässä alaluvussa on varsin yksityiskohtai-
nen ja tarkka, esitetään aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 

Oppilaiden koulussa harjoittamissa käytänteissä oppimistavoitteet toteutuivat tyy-
dyttävästi vapaan tuottamisen (esim. sanaston ja kieliopin harjoittelu omin lau-
sein), autenttisen kielenkäytön (esim. ranskankielisten lehtien lukeminen, musiikin 
kuuntelu) ja tieto- ja viestintätekniikan käytön (esim. internetin käyttö tiedonha-
kuun) osalta. Näitä käytänteitä harjoitettiin ranskan tunneilla joskus, usein tai lähes 
aina. Sen sijaan oman toiminnan ohjauksen ja arvioinnin (esim. keskustelu omasta 
edistymisestä opettajan kanssa) sekä monipuolisten työskentelytapojen (esim. kie-
lisalkun kokoaminen) osalta tavoitteet toteutuivat vain heikosti, eli niihin kuulu-
neita käytänteitä ei oppitunneilla juurikaan harjoitettu. Koulun ulkopuolista har-
rastuneisuutta ilmentäneet käytänteet (esim. ranskan puhuminen turistien kanssa, 
keskustelupalstojen seuraaminen) toteutuivat heikosti. 

Oman toiminnan suunnitteluun kuulunut tavoite läksyjen teon säännöllisyydestä 
toteutui A-ranskan oppilailla hyvin: kolme oppilasta neljästä teki ranskan läksyt 
usein tai lähes aina, tytöt hieman säännöllisemmin kuin pojat. Myös oppilaan jatko-
opintosuunnitelmien vaikutus läksyjen teon säännöllisyyteen oli selkeä: ammatil-
liseen koulutukseen pyrkineet tekivät läksynsä jonkin verran harvemmin kuin lu-
kioon pyrkineet. Oppilaan muiden taustatekijöiden yhteydet oppimista edistävien 
käytänteiden harjoittamiseen olivat pienet, käytännössä olemattomat. Ainoa kohta-
lainen yhteys oli läksyjen teon säännöllisyyden ja ranskan kielen arvosanan välillä. 

Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa oli jonkin verran eroja AVI-
alueittain ja kuntaryhmittäin. Esimerkiksi autenttiseen kielenkäyttöön liittyneiden 
käytänteiden harjoittaminen oli Pohjois-Suomessa harvinaisempaa kuin sekä Itä- 
että Lounais-Suomessa. Kuntatyypeittäin suurimmat erot olivat kaupunkimaisten ja 
taajaan asuttujen alueiden välillä esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan käytössä. 
Tuloksia tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa, että valtaosa A-ranskan arviointiin 
osallistuneista oppilaista opiskeli Etelä-Suomen kaupunkimaisissa kunnissa. 

2.4.1 Oppimista edistävät käytänteet koulussa ja koulun  
 ulkopuolella
Oppimista edistävistä käytänteistä kuvaillaan ensin ranskan oppitunneilla har-
joitettuja toimintoja, sitten oppilaan koulun ulkopuolella tapahtunutta ranskan 
kielen harrastamista. Käytänteiden yhteydet saavutettuun kielitaitoon raportoi-
daan luvussa 2.6.1
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Oppitunneilla harjoitetut käytänteet 
Osa oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin liittyvistä väittämistä oli samoja kuin 
opettajakyselyssä, joiden tulokset raportoitiin luvussa 2.3.2. Alla olevia tuloksia 
tarkasteltaessa tuleekin muistaa, että oppituntien aikana oppilailla ei läheskään 
aina ole mahdollisuutta valita käytänteistä itseään eniten miellyttäviä, vaan hei-
dän on tehtävä opettajan ohjeiden mukaan esimerkiksi sanakokeita ja muita 
opettajan johdolla harjoitettuja toimintoja. Lisäksi eri oppilailla on erilainen 
käsitys siitä, miten usein tunneilla jotain toimintatapaa harjoitetaan. Opettajan 
näkökulmasta kuitenkin joidenkin käytänteiden harjoittaminen kohdistuu kaik-
kiin oppilaisiin yhtä usein. 

Oppitunneilla harjoitettuihin käytänteisiin liittyneistä oppilaslomakkeen väit-
tämistä muodostui viisi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin seuraavas-
ti: oman toiminnan ohjaus ja arviointi, monipuoliset työskentelytavat, tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö, vapaa tuottaminen ja autenttinen kielenkäyttö. Oppi-
laslomakkeen väittämistä neljä1 ei ryhmittynyt mainittuihin sisältöalueisiin ja ne 
jätettiin siksi jatkoanalyysien ulkopuolelle.

Oppilaiden vastaukset oman toiminnan ohjaukseen ja arviointiin (ks. ku-
vio 41) liittyviin neljään väittämään osoittivat, että näitä käytänteitä ei oppilai-
den käsitysten mukaan ranskan tunneilla juurikaan harjoitettu. Tottumattomuus 
oman toiminnan ohjaukseen ilmeni muun muassa siten, että valtaosa oppilaista 
ei suunnitellut koskaan tai vain harvoin omaa työskentelyään. Noin kahdeksan 
oppilasta kymmenestä ei antanut toiselle oppilaalle palautetta tämän ranskan 
kielen osaamisesta eikä myöskään keskustellut opettajan kanssa omasta edisty-
misestään. Myöskään omaa ranskan osaamistaan kuusi oppilasta kymmenestä 
ei arvioinut koskaan tai vain harvoin, niukka kolmannes joskus. Erilaisista ar-
viointikäytänteistä tutuin oppilaille oli opettajan antama palaute parin kanssa 
käydyistä parikeskusteluista: runsas kolmannes ilmoitti opettajan antavan pa-
lautetta joskus, kolmanneksen mielestä usein tai lähes aina ja niukan kolman-
neksen mielestä harvoin tai ei koskaan.

Yhtenä oman toiminnan suunnittelun ja opiskelutaitojen ilmentymänä oppi-
laiden taustakyselyssä oli kysymys läksyjen teon säännöllisyydestä. Kolme op-
pilasta neljästä ilmoitti tekevänsä ranskan läksyt usein (26 %) tai lähes aina  
(38 %). Vain harvoin tai ei koskaan läksyt teki 16 prosenttia oppilaista. Tulos 
kuvaa osaltaan opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 120) mai-

1 Sisältöalueiden ulkopuolelle jääneet väittämät olivat seuraavat: Teemme op-
pikirjasta suullisia pariharjoituksia. Teemme sanakokeita. Meillä on  kirjallisia 
kokeita päivän läksyistä. Saamme itse valita, mitä kotitehtäviä teemme. 
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nittua pitkäjänteistä viestinnällistä harjoittelua ja oppilaiden vastausten valossa 
tämä tavoite näytti A-ranskassa toteutuvan hyvin. 

Myös monipuolisia työskentelytapoja (ks. kuvio 41) käytettiin ranskan opis-
kelussa vain harvoin. Enemmän kuin yhdeksän oppilasta kymmenestä ei ollut 
koskaan koonnut kielisalkkua tai kirjoittanut opiskelupäiväkirjaa, lähes yhtä 
harvinaista oli puheharjoitusten tallentaminen videolle.

Tieto- ja viestintätekniikan (ks. kuvio 41) hyödyntäminen ranskan tunneilla 
sisälsi internetin käytön tiedonhakuun ja kieliopin harjoittelun tietokoneella, 
esimerkiksi erilaisten pelien ja kieliohjelmien avustuksella. Vajaa kolmannes 
oppilaista ilmoitti internetiä käytettävän joskus, yhdeksän prosenttia usein tai 
lähes aina. Kuusi oppilasta kymmenestä ei sen sijaan hyödyntänyt internetiä 
tiedonhakuun ranskan tunneilla koskaan tai vain harvoin. Alla olevassa taulu-
kossa on koottuna oppilasvastausten prosentuaaliset oman toiminnan ohjausta 
ja arviointia, monipuolisia työskentelytapoja sekä tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöä kuvaaviin väittämiin.

OO = oman toiminnan ohjaus, M = monipuoliset työskentelytavat, TVT = tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö

Kuvio 41. Oman toiminnan ohjaus, monipuoliset työskentelytavat sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
A-ranskan oppilasvastauksissa.

Ranskan kielen vapaaseen tuottamiseen (ks. kuvio 42) liittyviä toimintoja 
kartoitettiin neljän väittämän avulla. Eniten oppilaiden mukaan käytettiin va-
paata kirjallista tuottamista kokeissa: hieman yli puolet oppilaista ilmoitti näin 
tapahtuvan usein tai lähes aina ja neljänneskin joskus. Ranskan opettaja kan-
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nusti oppilaitaan käyttämään ranskaa koulun ulkopuolella varsin vaihtelevasti: 
joka toinen oppilas ilmoitti opettajan kannustavan heitä siihen usein tai lähes 
aina, vajaa kolmannes joskus ja viidennes oppilaista vain harvoin tai ei kos-
kaan. Kieliopin harjoittelu omia lauseita muodostamalla oli varsin tuttua lähes 
puolelle oppilaista, yli kolmannes teki lauseita joskus, viidennes harvoin tai ei 
koskaan. Sanaston harjoittelussa omia suullisia lauseita käytettiin vaihtelevasti: 
vajaa kolmannes oppilaista muodosti lauseita usein tai lähes aina, yli kolman-
nes joskus ja kolmannes harvoin tai ei koskaan. 

Autenttista kielenkäyttöä (ks. kuvio 42) kuvasivat väittämät, joissa oppilailta 
kysyttiin, miten usein opettaja käytti ranskaa puhuessaan koko luokalle ja pi-
dettiinkö tunneilla suullisia esityksiä. Myös ranskankielisten lehtien lukeminen, 
elokuvien katselu ja musiikin kuuntelu ilmensivät autenttista ranskan kielen 
käyttöä oppitunneilla. Useampi kuin kolme oppilasta neljästä ilmoitti opettajan 
käyttävän ranskaa usein tai lähes aina puhuessaan koko luokalle, viidennes 
joskus. Lähes joka toisen oppilaan tunneilla opettaja hyödynsi ranskankielisiä 
lauluja tai elokuvia joskus, vajaan kolmanneksen tunneilla usein tai lähes aina. 
Oppilaista valtaosan mielestä ranskankielisiä lehtiä tai kirjoja luettiin tunneilla 
vain harvoin tai ei koskaan. Jonkin verran tavallisempaa oli sitä vastoin suullis-
ten esitysten pitäminen ranskan tunneilla, tosin lähes kolme oppilasta viidestä 
ei pitänyt suullisia esityksiä koskaan tai vain harvoin. Alla olevaan taulukkoon 
on koottu vapaaseen tuottamiseen ja autenttiseen kielenkäyttöön liittyneiden 
väittämien vastausten prosentuaaliset osuudet.

V = vapaa tuottaminen, A = autenttinen kielenkäyttö

Kuvio 42. Vapaa tuottaminen ja autenttinen kielenkäyttö A-ranskan oppilasvastauksissa.   
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Kun ranskan tunneilla harjoitettuja käytänteitä verrattiin opetussuunnitelman 
tavoitteiden toteutumiseen, havaittiin, että vapaan tuottamisen (keskiarvo 3,2), 
autenttisen kielenkäytön (keskiarvo 2,8) ja tieto- ja viestintätekniikan (keskiar-
vo 2,6) tavoitteet toteutuivat A-ranskan tunneilla tyydyttävästi. Oman toiminnan 
ohjauksen ja arvioinnin (keskiarvo 1,9) ja monipuolisten työskentelytapojen 
(keskiarvo 1,1) tavoitteet toteutuivat sen sijaan vain heikosti.

Koulun ulkopuolinen ranskan kielen harrastaminen
Opetussuunnitelman perusteissa mainitun elinikäisen oppimisen ja sen edel-
lyttämän itseohjautuvuuden hengessä oppilaiden taustakyselyssä kartoitettiin 
koulussa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös ranskan kielen oppimista edistävi-
en vapaa-ajan toimintojen harjoittamista. Myös opetussuunnitelman perusteissa 
mainitun media- ja viestintätaitojen harjoittamista tiedonhankinnassa, -välittä-
misessä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (Opetushallitus 2004, 37) selvitet-
tiin oppilaskyselyn väittämissä. Koulun ulkopuolisista käytänteistä muodostui 
kaksi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin kommunikatiiviseen käyttöön 
keskittyväksi kielen käytöksi ja verkossa tai internetin välityksellä tapahtuvaksi 
kielen käytöksi.

Verkossa tai internetin välityksellä (ks. kuvio 43) tapahtuva ranskan kie-
len harrastaminen sisälsi erilaisten verkkokeskusteluiden seuraamisen ja niihin 
osallistumisen esimerkiksi omia tekstikatkelmia kirjoittamalla. Näissä toimin-
noissa ranskan kielen käyttö ilmeni pääasiassa lukemisena ja kirjoittamisena. 
Oppilaskyselyn vastaukset osoittivat, että oppilaat hyödynsivät internetissä ole-
via mahdollisuuksia ranskan kielen harjoittelemiseen erittäin vähän: oppilais-
ta 74 prosenttia ei seurannut ranskankielisiä keskustelupalstoja koskaan, yli 
viidennes kuitenkin joskus. Kahdeksan oppilasta kymmenestä ei kirjoittanut 
vapaa-ajallaan ranskankielisiä tekstejä eikä lukenut verkkotekstejä. Kaikkein 
harvinaisinta oli verkkokeskusteluihin osallistuminen: lähes yhdeksän oppilas-
ta kymmenestä ei osallistunut niihin koskaan. 

Koulun ulkopuolisissa ranskan harrastamiskäytänteissä korostui internetin si-
jaan kielen käyttäminen kommunikatiivisesti (ks. kuvio 43), ennen kaik-
kea ranskan kieltä kuuntelemalla ja puhumalla. Esimerkiksi ranskankielisiä 
elokuvia noin kaksi oppilasta kolmesta ilmoitti katsovansa joskus, hieman har-
vempi (49 %) kuunteli ranskankielistä musiikkia joskus. Runsas kolmannes op-
pilaista ei kuitenkaan kuunnellut ranskankielistä musiikkia koskaan. Oppilaista 
runsas kolmannes ilmoitti käyttävänsä ranskan kieltä kavereiden, sukulaisten 
tai turistien kanssa joskus, noin kolme viidestä ei koskaan. Oppilaiden vastauk-
set koulun ulkopuolista ranskan kielen harrastamista ilmentäneisiin väittämiin 
on koottu alla olevaan kuvioon.
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K = kommunikatiivinen kielen käyttö; VI = verkon tai internetin välityksellä tapah-
tuva kielen käyttö

Kuvio 43. Koulun ulkopuolinen ranskan kielen harrastaminen A-ranskan oppilasvastauksissa.

Opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet soveltaa koulussa opittua 
kielitaitoa omaehtoisesti toteutuivat arviointiin osallistuneilla oppilailla heikosti 
(keskiarvot: kommunikatiivinen kielen käyttö 1,6; verkon/internetin välityksel-
lä tapahtuva kielen käyttö 1,2; skaala 1–4). Tulos on varsin odotuksenmukai-
nen, sillä tilaisuuksia ranskan kielen harrastamiseen vapaa-ajalla ei ole meillä 
tarjolla samassa määrin kuin esimerkiksi englannin kielessä. Toisaalta internet 
on nykyisin kaikkien ulottuvilla ja sieltä löytyy runsaasti materiaalia myös rans-
kan kielellä, jos itse vain on kiinnostunut ja motivoitunut sitä etsimään. 

Eri käytänneulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä selvitettiin korrelaatioker-
toimien avulla. Vapaan tuottamisen yhteys sekä oman toiminnan ohjaukseen 
ja itsearviointiin että autenttisen kielenkäytön harjoittamiseen oli kohtalainen  
(0,35 < r < 0,65). Tämä ei liene yllättävää, sillä kaikkiin kolmeen faktoriin liitty-
neissä väittämissä käsiteltiin osin hyvin ei-perinteiseen kielenopiskeluun liitty-
vää toimintaa, joissa oppilaan omalla aktiivisella osallistumisella ja toiminnalla 
oli keskeinen rooli. Sen sijaan yhteydet oman toiminnan ohjauksen ja arvioin-
nin sekä tieto- ja viestintätekniikan, monipuolisten työskentelymenetelmien ja 
autenttisen kielenkäytön välillä olivat heikot (0,20 < r < alle 0,35), samoin tie-
to- ja viestintätekniikan yhteys niin vapaaseen tuottamiseen kuin autenttiseen 
kielenkäyttöönkin.
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Koulun ulkopuolisten käytänteiden keskinäinen korrelaatio oli kohtalainen, 
jopa lähellä korkeaa (0,62). Tämä on myös täysin odotusten mukaista, sillä mo-
net harrastuneisuuteen sisältyneistä yksittäisistä väittämistä koostuivat toimin-
noista, joiden harjoittamisessa kieltä käytettiin toisten kanssa kommunikointiin, 
tapahtui se sitten kasvokkain tai verkon avulla.  

2.4.2 Oppilaan taustatekijöiden yhteydet oppimista edistäviin  
 käytänteisiin
Oppilaan taustatekijöistä selvitettiin sukupuolen, vanhempien koulutustaustan, 
oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien, ranskan oppimäärän, ranskan kielen ar-
vosanan sekä ranskan kielen läksyihin käytetyn ajan yhteyttä oppimista edistä-
vien käytänteiden harjoittamiseen.

Sukupuoli ja käytänteet
Oppituntien aikana harjoitetuista käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten 
kokonaisuuksien keskiarvoissa ei ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. 

Sen sijaan yksittäisissä käytänneväittämissä, kuten esimerkiksi läksyjen teon 
säännöllisyydessä, tyttöjen ja poikien vastaukset kuitenkin erosivat jonkin ver-
ran toisistaan. Tytöistä 43 prosenttia ilmoitti tekevänsä ranskan tehtävät lähes 
aina, pojista huomattavasti harvempi (27 %). Pojissa oli myös tyttöjä enemmän 
niitä, jotka eivät tehneet läksyjään koskaan tai vain harvoin (pojat 23 %, ty-
töt 13 %). Erot läksyjen teon säännöllisyydessä olivat tilastollisesti merkitseviä  
(p < 0,001), mutta efektikooltaan pieniä (d = 0,37).

Myös koulun ulkopuolista harrastuneisuutta ilmentäneessä kielen kommuni-
katiivisessa käytössä oli eroja tyttöjen ja poikien välillä. Ero oli tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001), mutta efektikooltaan pieni (d = 0,40). Tytöt kuuntelivat 
ranskankielisiä lauluja, katselivat ranskankielisiä elokuvia ja käyttivät ranskan 
kieltä ystävien ja turistien kanssa keskimäärin hieman useammin kuin pojat 
(keskiarvo: tytöt 1,7; pojat 1,5). Sekä tytöt että pojat harjoittivat näitä käytänteitä 
kuitenkin keskimäärin vain joskus.

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden käytänteet
Vanhempien koulutustaustalla ei ollut yhteyttä oppilaiden oppimista edistävi-
en käytänteiden harjoittamiseen koulussa, ei myöskään koulun ulkopuoliseen 
ranskan kielen harrastamiseen. 

Vanhempien koulutustausta ei vaikuttanut myöskään läksyjen teon säännöllisyy-
teen eikä siihen, minkä verran aikaa oppilaat käyttivät ranskan kielen läksyihin.   
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Jatko-opintosuunnitelmat ja käytänteet
Oppilaiden koulussa tai koulun ulkopuolella harjoittamien kielenoppimista 
edistävien käytänteiden ja jatko-opintosuunnitelmien välillä ei ollut yhteyt-
tä. Sen sijaan erot läksyjen teon säännöllisyydessä lukioon ja ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineiden oppilaiden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä  
(p < 0,001). Suurin ero oli läksynsä vain harvoin tekevien oppilaiden ryhmässä, 
joissa ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus (25 %) oli lukioon pyrki-
neiden osuutta (10 %) huomattavasti suurempi. 

Ranskan oppimäärä ja käytänteet
Ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa oli eroja 
A1- ja A2-oppimäärien oppilaiden välillä. Oman toiminnan ohjaukseen ja au-
tenttiseen kielen käyttöön liittyneiden käytänteiden harjoittamisessa erot oli-
vat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,001), mutta efektikooltaan pieniä 
(oman toiminnan ohjaus d = 0,39; autenttinen kielen käyttö d = 0,27). Kielen 
vapaaseen tuottamiseen liittyneiden käytänteiden osalta erot olivat merkitseviä  
(p < 0,01), mutta myös ne efektikooltaan pieniä (d = 0,24). 

Ranskan A1-oppimäärän mukaan opiskelleet käyttivät oman toiminnan ohjauk-
seen liittyneitä työtapoja keskimäärin jonkin verran useammin (keskiarvo 2,1) 
kuin A2-oppimäärän oppilaat (keskiarvo 1,8). Käytännössä molempien ryhmi-
en keskiarvot pyöristyivät kuitenkin vaihtoehtoon vain harvoin. Sama pätee 
autenttiseen kielenkäyttöön: A1-oppimäärän mukaan opiskelleilla autenttiseen 
kielenkäyttöön liittyneiden käytänteiden harjoittamisen keskiarvo oli 2,9 ja A2-
oppimäärässä 2,8. Käytännössä tämä tarkoitti, että molempien oppimäärien op-
pilaat harjoittivat näitä käytänteitä keskimäärin joskus. Myös ranskan kielen 
vapaan tuottamisen osalta molempien ryhmien keskiarvot pyöristyivät vaihto-
ehtoon joskus (keskiarvot: A1 = 3,4; A2 = 3,2).

Koulun ulkopuolisessa ranskan kielen harrastamisessa ryhmien väliset erot 
olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Kommunikatiivisen kielen käytön 
keskiarvot pyöristyivät molemmilla ryhmillä kuitenkin vaihtoehtoon joskus  
(A1 = 1,7; A2 = 1,5) ja verkossa tai internetin välityksellä tapahtuva harrastami-
nen vaihtoehtoon ei koskaan (A1 = 1,3; A2 = 1,2).

Ranskan kielen arvosana, läksyihin käytetty aika ja käytänteet
Kun oppilaan ranskan kielen arvosanaa verrattiin oppimista edistävien käy-
tänteiden harjoittamiseen koulussa ja sen ulkopuolella, havaittiin, että oppilai-
den koulussa harjoittamista käytänteistä ainoastaan oman toiminnan ohjauk-
sella ja arvioinnilla, vapaalla kielen tuottamisella ja tieto- ja viestintätekniikan 
käytöllä oli heikko yhteys oppilaan saamaan ranskan kielen arvosanaan  
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(0,20 < r < 0,35). Monipuolisten opiskelumenetelmien ja autenttisen kielen käy-
tön harjoittamisella ei sen sijaan ollut yhteyttä ranskan arvosanaan.

Myös koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisen yhteys ranskan kielen 
arvosanaan oli heikko (0,20 < r < 0,35).

Sen sijaan läksyjen teon säännöllisyys oli kohtalaisessa yhteydessä (korrelaatio 
0,53) oppilaan saamaan ranskan kielen arvosanaan. Yhteydet sekä äidinkielen 
(0,33) että matematiikan arvosanoihin (0,29) olivat heikot. Myös ranskan läk-
syihin käytetyn ajan pituudella oli heikko yhteys oman toiminnan ohjaukseen 
ja arviointiin sisältyneisiin käytänteisiin (korrelaatio 0,30), samoin koulun ulko-
puolella tapahtuneen kommunikatiivisen ranskan kielen käytön ja ranskan kie-
len läksyihin käytetyn ajan yhteys (0,23). Muiden sisällöllisten kokonaisuuksien 
osalta yhteyttä ei ollut. 

2.4.3 Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käytänteisiin
Oppimisympäristön piirteistä selvitettiin koulun alueellisen sijainnin ja kunta-
tyypin yhteydet oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin.

Koulun alueellinen sijainti ja käytänteet
Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa oli jonkin verran eroja 
AVI-alueittain. Oman toiminnan ohjausta ja arviointia harjoitettiin Pohjois-Suo-
messa hieman harvemmin kuin Itä-Suomessa (d = 0,76) ja Lounais-Suomessa  
(d = 0 ,71). 

Vapaaseen tuottamiseen liittyneitä käytänteitä harjoitettiin Itä-Suomessa ja La-
pissa keskimäärin usein, muilla AVI-alueilla joskus. Pohjois-Suomen erot Itä-
Suomeen (d = 0,76) ja Lappiin (d = 0,99) olivat efektikooltaan suuria, samoin 
Lapin erot Lounais-Suomeen (d = 1,00) ja Länsi- ja Sisä-Suomeen (d = 0,83).

Tieto- ja viestintätekniikan käytössä suurin ero oli Itä- ja Pohjois-Suomen välil-
lä (d = 0,75): Itä-Suomessa tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin keskimäärin 
joskus, Pohjois-Suomessa vain harvoin. Monipuolisten opiskelumenetelmien 
käytössä Itä-Suomi erosi sekä Länsi- ja Sisä-Suomesta (d = 0,88) että Lounais-
Suomesta (d = 1,08). Käytännössä kaikkien alueiden keskiarvot pyöristyivät 
kuitenkin vaihtoehtoon, jonka mukaan näitä käytänteitä ei harjoitettu koskaan.
Myös autenttinen kielenkäyttö oli Pohjois-Suomessa harvinaisempaa kuin sekä 
Itä- (d = 0,94) että Lounais-Suomessa (d = 0,79).

Koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisessa ei ollut eroja eri aluehal-
lintovirastojen välillä. 
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Kuntatyyppi ja käytänteet
Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa oli jonkin verran eroja myös 
kuntaryhmittäin: tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin taajaan asutuilla alueilla 
jonkin verran useammin (keskiarvo 3,0) kuin maaseutumaisilla (keskiarvo 2,6) 
tai kaupunkimaisilla alueilla (keskiarvo 2,2). Erot kaupunkimaisten ja taajaan 
asuttujen alueiden välillä olivat efektikooltaan suuria (d = 0,90). 

Autenttiseen kielenkäyttöön liittyneiden käytänteiden (esim. ranskankielisten 
laulujen kuuntelu, elokuvien katselu) harjoittamisessa merkitsevimmät erot oli-
vat kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen alueiden välillä: kaupunkimaisilla alu-
eilla näitä käytänteitä harjoitettiin keskimäärin usein, taajaan asutuilla alueilla 
joskus (p < 0,01, d = 0,74).  

Koulun ulkopuolisessa harrastuneisuudessa ei sen sijaan ollut eroja kuntatyy-
peittäin.

2.5 Oppilaiden käsitykset ranskan kielestä ja sen  
 opiskelusta
Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden käsityksiä ranskan kielen opiskelusta ja 
ranskan hyödyllisyydestä sekä oppilaan käsityksiä omasta osaamisestaan. Käsi-
tyksiä kartoitettiin oppilaslomakkeessa 15 väittämällä, jotka toistuvat samansi-
sältöisinä eri oppiaineiden oppimistulosten arvioinneissa ja joihin oppilaat vas-
tasivat viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat täysin eri mieltä – täysin 
samaa mieltä.

Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään 
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 
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Oppilaiden käsitykset omasta ranskan osaamisestaan olivat neutraalit, jopa lähes 
kielteiset (keskiarvo 2,54). Neljännes oppilaista piti itseään hyvänä ranskan kielessä, 
mutta noin puolet oli asiasta jonkin verran tai täysin eri mieltä. Myös ranskan hyö-
dyllisyydestä oppilaiden käsitykset vaihtelivat (keskiarvo 3,04): ranskan osaaminen 
koettiin tärkeäksi (49 %), mutta kolmanneksella oppilaista ei ollut selkeää käsitystä 
siitä, tulevatko he tarvitsemaan ranskaa työelämässä tai myöhemmissä opinnoissaan. 
Ranskan kieli ei ollut oppilaiden lempiaine koulussa (keskiarvo 2,75), vaikka noin 
kaksi oppilasta viidestä pitikin ranskan tunneista. 

Kahdeksan oppilasta kymmenestä koki ranskan kielen arvosanan vastaavan hyvin 
osaamistaan. Oppilailla, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi, oli myös ranskan hyö-
dyllisyydestä, ranskasta pitämisestä ja omasta osaamisestaan myönteisin käsitys. Tyt-
töjen käsitykset ranskan kielen hyödyllisyydestä ja ranskan kielestä pitämisestä olivat 
poikien käsityksiä jonkin verran myönteisemmät, sen sijaan käsityksissä omasta osaa-
misesta ei ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. Myös vanhempien ylioppilastausta, 
oppilaiden lukioon hakeutumissuunnitelmat ja opiskeleminen A1-oppimäärän mu-
kaisesti lisäsivät jonkin verran oppilaiden käsitysten myönteisyyttä. 

Kielitaidon yhteys oppilaan käsityksiin omasta osaamisestaan oli kohtalainen: voi-
makkain yhteys käsityksillä omasta osaamisesta oli kirjoitustehtävissä menestymi-
seen, seuraavaksi voimakkain puhumistehtävissä saatuihin tuloksiin. Myös ymmärtä-
mistehtävissä menestymiseen yhteys oli kohtalainen. 

2.5.1 Ranskan kielen hyödyllisyys, käsitys omasta osaamisesta ja  
 ranskan kielestä pitäminen
Oppilaiden käsitysten kartoittaminen osana oppimistulosten arviointia liittyy 
opetussuunnitelman perusteissa sekä yleisiin kasvatustavoitteisiin että kie-
lenopiskelun opiskelustrategisiin ja kulttuuritaidollisiin tavoitteisiin. Perusope-
tuksessa tulee sen arvopohjan mukaisesti edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuu-
rien välistä yhteisymmärrystä (Opetushallitus 2004, 12). Näihin voidaan katsoa 
kuuluviksi ranskan kielen arvostus, jota taustakyselyssä selvitettiin sekä kielen 
hyödyllisyyttä (viisi väittämää) että kielestä pitämistä (viisi väittämää) koskevilla 
väittämillä. 

Opetussuunnitelman yleisissä kasvatustavoitteissa mainitaan myös elinikäinen 
oppiminen ja itsensä tavoitteellinen kehittäminen, joiden aineksia ovat omi-
en vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen (Opetushallitus 2014, 12, 36 ja 
117). Myös käsitystä omasta osaamisesta selvitettiin viidellä väittämällä. 
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Taustakyselyn perusteella oppilaiden käsitykset omasta ranskan osaamisestaan 
olivat varsin kielteisiä. Yli puolet oppilaista piti itseään huonona ranskan kie-
lessä, joka viidennellä ei ollut selkeää kantaa asiaan. Vain neljännes oppilaista 
uskoi omaan ranskan kielen osaamiseensa. Oppilaat kokivat ranskan kielen 
kaiken kaikkiaan varsin vaikeaksi oppiaineeksi: seitsemän oppilasta kymme-
nestä oli asiasta täysin tai jonkin verran samaa mieltä. Monet ranskan tunneilla 
opiskeltavat asiat olivat vaikeita valtaosalle oppilaista, ja vain vajaa kolmannes 
oppilaista uskoi selviytyvänsä vaikeistakin ranskan tehtävistä. Kolme oppilas-
ta viidestä koki kuitenkin, että heidän oli mahdollista päästä hyviin tuloksiin 
ranskan kielessä. Kuvioon 44 on koottu oppilaiden vastausten prosentuaaliset 
osuudet väittämiin, joilla selvitettiin käsityksiä omasta osaamisesta.

Kuvio 44. Käsitykset omasta osaamisesta A-ranskan oppilasvastauksissa.

Kuten luvussa 2.1 todettiin, oli A-ranskan arviointiin osallistuneiden oppilai-
den ranskan kielen arvosanojen keskiarvo kahdeksan. Noin kahdella oppilaal-
la viidestä arvosana oli jopa kiitettävä tai erinomainen. Kahdeksan oppilasta 
kymmenestä pitikin ranskan arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden. 
Oppilaista 12 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän ranskan arvosanansa oli 
osaamiseen nähden liian korkea, kahdeksan prosentin mielestä liian alhai-
nen. Ainoastaan kirjoittamistehtävissä ryhmien väliset erot olivat merkitseviä  
(p < 0,001): niiden oppilaiden osuus, jotka kokivat arvosanansa liian alhaiseksi 
oli suurempi taitotasoilla A1.1, A2.2 ja B1.1, kuin arvosanansa sopivaksi tai liian 
korkeaksi kokeneiden osuus. 

Toisella käsityksiä kartoittaneella kysymyssarjalla tiedusteltiin oppilaiden käsi-
tyksiä ranskan kielen hyödyllisyydestä. Noin puolet oppilaista oli sitä mieltä, 
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että ranskan osaaminen on nykyaikana tärkeää, vajaan neljänneksen mielestä 
ei. Eniten ranskan kielen taitoa oppilaat uskoivat tarvitsevansa työelämässä  
(31 %), mutta myös tulevissa opinnoissa ranskaa uskoi tarvitsevansa runsas 
neljännes oppilaista. Sen sijaan arkielämän tilanteissa runsas puolet oppilaista 
ei katsonut tarvitsevansa ranskaa. Kaikkein epävarmin käsitys ranskan kielen 
tarpeellisuudesta oppilailla oli suhteessa työelämän kielitaitotarpeisiin: peräti 
36 prosentilla oppilaista ei ollut selvää käsitystä ranskan hyödyllisyydestä työ-
elämässä. 

Ranskan tunneilla opiskellut asiat tarpeellisiksi koki lähes kolme oppilasta vii-
destä, neljänneksellä ei ollut selvää käsitystä asiasta. 

Kuvio 45. Käsitykset ranskan hyödyllisyydestä A-ranskan oppilasvastauksissa.

Lähes seitsemälle oppilaalle kymmenestä ranska ei ollut yksi heidän lempi-
aineistaan koulussa. Ranskan tehtävät oppitunneilla koki tylsiksi runsas puo-
let oppilaista, vain runsaan viidenneksen mielestä tehtävät olivat kiinnostavia. 
Oppilaista 44 prosenttia ei pitänyt ranskaa ikävystyttävänä oppiaineena, tosin 
viidenneksellä ei ollut selkeää kantaa asiasta. Oppilaista 42 prosenttia opiskeli 
ranskaa mielellään, runsas kolmannes ei. Ranskan tunneista pitämisen osalta 
oppilaiden mielipiteet jakaantuivat kaiken kaikkiaan varsin paljon: 43 prosent-
tia piti tunneista, viidenneksellä ei ollut selvää kantaa asiaan ja 36 prosenttia ei 
pitänyt ranskan tunneista. 
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Kuvio 46. Oppiaineesta pitäminen A-ranskan oppilasvastauksissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaiden käsitykset omasta ranskan osaa-
misestaan olivat lähes kielteiset, eikä heillä ollut selkeää käsitystä ranskan hyö-
dyllisyydestä. Oppilaiden käsitys ranskan kielen tunneista ei ollut myöskään 
selkeä: osa piti tunneista, osa ei. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös aiem-
missa matematiikan (Rautopuro 2013) ja äidinkielen (Lappalainen 2011) oppi-
mistulosten arvioinneissa. 

Oppilaiden keskimääräiset käsitykset omasta osaamisesta (keskiarvo 2,54), 
ranskasta pitämisestä (keskiarvo 2,75) ja ranskan kielen hyödyllisyydestä (kes-
kiarvo 3,04) olivat varsin neutraaleja. A1- ja A2-oppimäärien välillä erot oppi-
laiden käsityksissä olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001), mutta efektikoot 
pieniä (pitäminen, d = 0,28; hyödyllisyys, d = 0,28; osaaminen, d = 0,34). Käy-
tännössä tämä tarkoitti, että oppilaiden keskimääräiset käsitykset pyöristyivät 
molemmissa oppimäärissä samaan vaihtoehtoon: oppilailla ei ollut ranskasta 
pitämisestä selkeää käsitystä, ranskan hyödyllisyydestä ja omasta osaamises-
taan he olivat jonkin verran samaa mieltä oppimäärästä riippumatta.

Ranskan kielestä pitäminen oli yhteydessä sekä käsityksiin omasta osaamisesta 
(korrelaatio 0,65, selitysaste 42 %) että ranskan hyödyllisenä kokemiseen (kor-
relaatio 0,64, selitysaste 41 %). Myös ranskan hyödyllisyyden yhteys omaan 
osaamiseen oli kohtalainen (0,49, selitysaste 24 %). Ne, jotka pitivät ranskan 
kielestä, kokivat sen hyödylliseksi ja heillä oli myös myönteisin käsitys omasta 
osaamisestaan. 
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Kun käsitysfaktorit rinnastettiin oppilaiden käsityksiin ranskan kielen arvosa-
nan osuvuudesta, havaittiin, että oppilailla, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi  
(80 %), oli myös ranskan hyödyllisyydestä, ranskasta pitämisestä ja omasta osaa-
misestaan myönteisin käsitys. Niillä, joiden mielestä arvosana oli liian korkea  
(12 %), oli heikoin käsitys omasta osaamisestaan, mikä onkin täysin loogista. 

Ranskan kielestä keskimäärin eniten pitivät ne, joiden mielestä heidän arvosa-
nansa oli sopiva (keskiarvo 2,85), kun taas arvosanansa liian alhaiseksi ja liian 
korkeaksi kokevilla keskiarvot olivat neutraaleja. Arvosanansa sopivaksi koke-
villa oli myös jonkin verran myönteisempi kuva omasta osaamisestaan (kes-
kiarvo 2,63) kuin arvosanansa liian alhaiseksi (2,26) tai liian korkeaksi (2,09) 
kokeneilla. Sen sijaan ranskan kielen hyödylliseksi kokemisessa ei ryhmien 
välillä ollut käytännössä eroja. 

2.5.2 Oppilaan taustatekijöiden yhteydet käsityksiin
Seuraavaksi tarkastellaan oppilaan sukupuolen, vanhempien koulutustaustan, 
oppilaan jatko-opintosuunnitelmien sekä ranskan kielen arvosanan ja läksyihin 
käytetyn ajan pituuden yhteyttä oppilaiden käsityksiin.

Sukupuoli ja käsitykset 
Tyttöjen ja poikien käsityksissä ranskan hyödyllisyydestä, omasta osaamisesta 
ja ranskan kielestä pitämisestä oli merkitseviä eroja (p < 0,001). Tytöt kokivat 
ranskan kielen hyödyllisemmäksi kuin pojat, tytöt myös pitivät ranskan kielestä 
jonkin verran poikia enemmän. Sen sijaan oppilaiden keskimääräiset käsitykset 
omasta osaamisestaan olivat sekä tytöillä että pojilla käytännössä lähes samat 
(pojat 2,5; tytöt 2,6).   

Kuviossa 47 on esitetty käsitysten keskiarvo osa-alueineen sekä tyttöjen ja poi-
kien keskimääräiset käsitykset.
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Kuvio 47. Tyttöjen ja poikien keskimääräiset käsitykset ranskan hyödyllisyydestä, ranskasta pitämisestä ja 
omasta ranskan osaamisestaan A-ranskan oppilasaineistossa.

Kaikilla ulottuvuuksilla sekä tyttöjen että poikien käsitykset ranskan kieles-
tä, sen hyödyllisyydestä sekä omasta osaamisesta olivat keskimäärin varsin 
neutraaleja tai epävarmoja (keskiarvot välillä 2,50–3,49), pojilla lähes kielteisiä 
suhteessa omaan osaamiseen ja ranskasta pitämiseen. Erot tyttöjen ja poiki-
en käsityksissä olivat efektikooltaan pieniä sekä oman osaamisen (d = 0,46) 
että oppiaineesta pitämisen (d = 0,44) osalta, ranskan hyödylliseksi kokemisen 
osalta kohtalaisia (d = 0,64). 

Tyttöjen hyvillä tuloksilla oli yhteyttä siihen, että he pitivät ranskan kielestä 
ja kokivat sen hyödylliseksi. Sen sijaan tyttöjen käsitykset omasta osaamisesta 
olivat lähes yhtä epävarmoja kuin poikien.

Myös oppilaiden käsityksissä ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli jonkin 
verran eroja tyttöjen ja poikien välillä. Valtaosa (80 %) sekä tytöistä että pojista 
piti arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden. Pojissa oli kuitenkin tyttöjä 
enemmän sellaisia, jotka kokivat arvosanansa liian alhaiseksi (pojat 12 %; tytöt 
7 %), tytöissä taas poikia enemmän sellaisia, joiden mielestä heidän arvosanan-
sa oli liian korkea (tytöt 13 %; pojat 8 %). Taulukkoon 27 on koottu ranskan 
arvosanat sukupuolittain. 
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Taulukko 27. Ranskan arvosanat sukupuolen mukaan jaoteltuna (A-ranska).

Ranskan arvosana

4 5 6 7 8 9 10 yhteensä

Tyttö
- lukumäärä
- %

3
0,4

21
3,0

74
10,6

107
15,3

172
24,6

199
28,5

122
17,5

698
100,0

Poika
- lukumäärä
- %

2
0,6

24
7,6

55
17,5

76
24,2

76
24,2

48
15,3

33
10,5

314
100,0

Vanhempien koulutustausta ja oppilaan käsitykset
Vanhempien ylioppilastaustalla oli vain heikko yhteys (p < 0,001, d = 0,32) 
oppilaiden käsityksiin omasta osaamisestaan. Jos oppilaan vanhemmista kum-
pikaan ei ollut ylioppilas, oppilaan käsitykset omasta osaamisesta olivat jonkin 
verran kielteisempiä (keskiarvo 2,4) kuin jos hänen molemmat vanhempansa 
olivat ylioppilaita (keskiarvo (2,6).

Jatko-opintosuunnitelmat ja käsitykset
Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien yhteys sekä kokonaisasenteeseen  
(d = 0,65), ranskan hyödylliseksi kokemiseen (d = 0,65) että oppilaan käsi-
tyksiin omasta osaamisestaan (d = 0,55) oli kohtalainen. Sen sijaan ranskasta 
pitämiseen jatko-opintosuunnitelmilla oli vain heikko yhteys (d = 0,47). 

Lukioon pyrkineet suhtautuivat ranskan kieleen selkeästi ammatilliseen koulu-
tukseen pyrkineitä myönteisemmin. Lukioon pyrkineet myös kokivat ranskan 
hyödyllisempänä ja luottivat omaan osaamiseensa enemmän kuin ammatilli-
sen koulutuksen valinneet. Ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä myöntei-
simmät käsitykset koskivat ranskan kielen hyödyllisyyttä. Tässä yhteydessä tu-
lee kuitenkin muistaa, että valtaosa (924) A-ranskan oppilaista pyrki lukioon, 
kun taas ammatilliseen koulutukseen pyrkijöitä oli vain 94. Kuvioon 67 on 
koottu oppilaiden käsitysten keskiarvot jatkokoulutussuunnitelmien mukaan  
jaoteltuina.
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Kuvio 48. Oppilaiden käsitysten keskiarvot jatko-opintosuunnitelmien mukaan (A-ranska).

Myös oppilaiden käsityksissä ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli jatko-
opintosuunnitelmien mukaisia eroja (p < 0,01). Ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineissä oli suhteessa enemmän sellaisia, jotka kokivat ranskan kielen arvo-
sanansa liian alhaiseksi, kuin lukioon pyrkineissä oppilaissa.  
  
Ranskan oppimäärä ja käsitykset
Ranskaa A1-oppimäärän tavoitteiden mukaan opiskelleiden asenteet olivat 
sekä ranskasta pitämisen, sen hyödyllisenä kokemisen että oman osaami-
sen osalta jonkin verran myönteisempiä kuin A2-ranskan oppilailla. Vaikka 
erot olivat merkitseviä (p < 0,001), olivat ne efektikooltaan pieniä (pitäminen  
d = 0,28; hyödyllisyys d = 0,28; osaaminen d = 0,30).
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Kuvio 49. Oppilaiden käsitysten keskiarvot ranskan A1- ja A2-oppimäärissä.

Ranskan kielen arvosana ja käsitykset
Oppilaiden käsitykset ja ranskan kielen arvosana olivat voimakkaasti yhteydes-
sä toisiinsa. Käsitysten yhteenlaskettu korrelaatio ranskan kielen arvosanaan oli 
kohtalainen (0,62), ja se selitti 38 prosenttia oppilaan kouluarvosanasta. 

Voimakkain yhteys ranskan kielen arvosanalla oli oppilaan käsityksiin omasta 
osaamisestaan, josta se selitti 40 prosenttia. Ranskasta pitämisen ja sen koetun 
hyödyllisyyden yhteys ranskan kielen arvosanaan oli myös kohtalainen (pitä-
minen 27 % ja hyödyllisyys 19 %).

Ranskan läksyihin käytetty aika ja käsitykset
Myös ranskan kielen läksyihin käytetyn ajan pituus oli yhteydessä oppilaiden 
käsitysten myönteisyyteen. Jos oppilas ilmoitti käyttävänsä läksyihin aikaa 
enemmän kuin puoli tuntia, piti hän ranskasta hieman enemmän kuin oppilas, 
joka ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan. Samoin ranskan hyödylliseksi koke-
minen ja myönteiset käsitykset omasta osaamisesta olivat yhteydessä läksyihin 
käytetyn ajan pituuteen. Taulukkoon 28 on koottu läksyihin käytetyn ajan ja 
oppilaan käsitysten keskinäiset yhteydet. Koska yli tunnin läksyihin käyttäneitä 
oppilaita oli vain muutama, yhdistettiin heidät yli puoli tuntia läksyjen tekemi-
seen aikaa käyttäneiden ryhmään.
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Taulukko 28. Läksyihin käytetyn ajan ja oppilaiden käsitysten väliset yhteydet A-ranskassa.

N Keskiarvo Keskihajonta p

Pitäminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
                                            Yhteensä

156
742
116

1 014

1,8
2,9
3,2
2,7

0,7
0,9
0,9
1,0

< 0,001

Hyödyllisyys
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
                                             Yhteensä

156
742
116

 1 014

2,4
3,2
3,4
3,0

0,9
0,9
0,9
0,9

< 0,001

Osaaminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
                                             Yhteensä

156
742
116

1 014

1,9
2,6
2,7
2,5

0,9
0,8
0,8
0,9

< 0,001

Asenne
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
                                             Yhteensä

156
742
116

1 014

2,0
2,9
3,2
2,7

0,7
0,8
0,7
0,8

< 0,001

1 = Olen täysin eri mieltä. 2 = Olen jonkin verran eri mieltä. 3 = Kantani on epä-
varma tai minulla ei ole selvää käsitystä. 4 = Olen jonkin verran samaa mieltä.  
5 = Olen täysin samaa mieltä.

Kuten loogista onkin, pitivät läksyihin yli puoli tuntia käyttäneet oppilaat myös 
ranskan kielestä keskimäärin enemmän (keskiarvo 3,2) kuin ei läksyihin lain-
kaan aikaa käyttäneet oppilaat (keskiarvo 1,8). He myös kokivat ranskan hyö-
dyllisemmäksi (keskiarvo 3,4) ja heidän käsityksensä omasta osaamisesta olivat 
myönteisempiä (keskiarvo 2,7) kuin läksyihin ei lainkaan aikaa käyttäneiden 
oppilaiden käsitykset. Käytännössä molempien ryhmien keskiarvot kuitenkin 
pyöristyivät vaihtoehtoon, jonka mukaan heillä ei ollut selvää käsitystä asiasta.
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2.5.3 Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käsityksiin
Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät koulun alueellinen sijainti ja kunta-
tyyppi.

Oppilaiden käsityksissä ranskan osaamisesta, hyödyllisyydestä ja ranskasta pi-
tämisestä ei ollut alueellisesti merkitseviä eroja. Ainoastaan ranskasta pitämisen 
suhteen Pohjois-Suomen oppilailla oli jonkin verran myönteisemmät käsitykset 
(keskiarvo 2,5) kuin Itä-Suomen oppilailla (keskiarvo 3,2; p < 0,01, d = 0,67). 
Myöskään kuntamuotojen välillä ei käsityksissä ollut merkitseviä eroja.  

2.6 Kielitaidon, oppimista edistävien käytänteiden ja   
 käsitysten keskinäisiä yhteyksiä ranskan kielen   
 A-oppimäärässä
Seuraavassa kuvaillaan eri tavoitealueiden (kielitaito, käytänteet ja käsitykset) 
keskinäisiä yhteyksiä. Ensin raportoidaan oppilaan harjoittamien käytänteiden ja 
käsitysten yhteys kielitaitoon, sitten käsitysten ja käytänteiden väliset yhteydet.

2.6.1 Kielitaidon ja ranskan kielen oppimista edistävien käytäntei- 
 den välisiä yhteyksiä 
Ranskan tunneilla harjoitetuista käytänteistä muodostuneilla sisältökokonai-
suuksilla ei ollut juurikaan yhteyttä oppilaan ymmärtämistehtävissä saavuttamiin 
tuloksiin. Ainoa poikkeus oli vapaaseen tuottamiseen liittyneet käytänteet, 
joiden harjoittamisella oli heikko yhteys (r = 0,22) luetun ymmärtämistehtä-
vissä saavutettuun taitotasoon. Tuottamistaidoissa oman toiminnan ohjauk-
sella ja arvioinnilla sekä vapaan tuottamisen käytänteillä oli heikko yhteys  
(0,20 < r < 0,35) sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä saavutettuihin taito-
tasoihin.

Myös koulun ulkopuolisesta harrastuneisuudesta muodostuneilla sisältökoko-
naisuuksilla oli vain heikko yhteys ymmärtämistaitoihin (0,20 < r < 0,35). Sen 
sijaan kielen kommunikatiiviseen käyttöön liittyneillä käytänteillä oli kohta-
lainen yhteys sekä puhumis- että kirjoittamistehtävissä saatuihin taitotasoihin 
(puhuminen 0,40; kirjoittaminen 0,38). Verkossa ja internetin välityksellä tapah-
tuvan kielen käytön yhteys tuottamistaitojen tuloksiin oli heikko.   

Yksittäisistä käytänteistä ainoat heikot yhteydet ymmärtämistaidoissa saatuihin 
tuloksiin oli ranskankielisten verkkolehtien tai muiden tekstien lukemisella ja 
ranskan puhumisella turistien kanssa (kuullun ymmärtämistehtävät r = 0,21). 
Myös puhumis- ja kirjoittamistehtävissä saatuihin tuloksiin koulun ulkopuolella 
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harjoitetuilla yksittäisillä käytänteillä oli heikko yhteys (0,20 < r < 0,35) lukuun 
ottamatta verkkokeskusteluihin (blogit ja Facebook) osallistumista.     

Käytänteiden heikkoja yhteyksiä saavutettuihin tuloksiin selittää osaltaan se, 
että kysyttyjä käytänteitä harjoitettiin koulussa tai koulun ulkopuolella keski-
määrin vain harvoin tai ei koskaan. Kun oppilaat jaettiin käytänteiden harjoitta-
misen useuden perusteella kahteen ryhmään – ei koskaan ja joskus/viikoittain/
päivittäin –, tulokset olivat varsin erilaiset. Niiden oppilaiden osuus, jotka eivät 
esimerkiksi katsoneet ranskankielisiä elokuvia koskaan, oli elokuvia edes jos-
kus katsoneiden osuutta suurempi alimpia taitotasoja eri osataidoissa saanei-
den oppilaiden joukossa (p < 0,001).   

Läksyjen teon säännöllisyys ja kielitaito
Myös läksyjen teon säännöllisyydellä oli tässä, samoin kuin aiemmissakin op-
pimistulosten arvioinneissa (esim. Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012), yhteyt-
tä oppilaan tuloksiin. Vähintään hyvän osaamisen taitotason saavutti kuullun 
ymmärtämistehtävissä 65 prosenttia niistä oppilaista, jotka ilmoittivat tekevän-
sä ranskan läksyt lähes aina (n = 379). Usein läksynsä tekevistä oppilaista  
(n = 267) vähintään hyvän osaamisen taitotasolle ylsi joka toinen, joskus läk-
synsä tekevistä (n = 194) lähes kolmannes ja vain harvoin läksynsä tekevistäkin  
(n = 120) 30 prosenttia. Ei koskaan läksynsä tekevistä (n = 45) viidennes ylsi 
vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, mutta heidän joukossaan oli myös enin 
osa oppilaita, jotka jäivät taitotasolle A1.3 tai sen alle. 

Luetun ymmärtämistehtävissä läksyjen teon säännöllisyyden yhteys tuloksiin oli 
pääpiirteissään samansuuntainen kuin kuullun ymmärtämistehtävissäkin. Lähes 
aina läksynsä tekevistä oppilaista (n = 380) lähes kahdeksan oppilasta kymme-
nestä ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. Noin 65 prosenttia oppilaista 
(n = 45), jotka eivät tehneet läksyjään koskaan, jäi hyvän osaamisen taitotason 
A2.2 alle, vain harvoin läksynsä tehneistäkin 55 prosenttia. 

Myös kirjoittamistehtävissä läksyjen teon säännöllisyydellä oli yhteyttä saatui-
hin tuloksiin. Lähes aina läksynsä tekevistä oppilaista (n = 380) valtaosa (70 %) 
ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle, usein (n = 266) läksynsä tekevistä 
vajaa puolet. Ei koskaan (n = 46) tai harvoin (n = 119) läksynsä tekevistä oppi-
laista vain noin 15 prosenttia ylsi vähintään hyvän osaamisen taitotasolle. 

Puhumistehtävissä tulokset olivat samansuuntaiset: lähes aina ranskan läksyt 
tekevistä oppilaista (n = 213) kolme neljästä ylsi vähintään hyvän osaamisen 
taitotasolle, joskus läksynsä (n = 143) tekevistä 60 prosenttia. Ero vain harvoin  
(n = 82) tai ei koskaan (n = 2) läksynsä tekeviin oli merkitsevä. 
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Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että selkein yhteys vähintään hyvän osaami-
sen taitotason saavuttamisen ja läksyjen teon säännöllisyyden välillä oli luetun 
ymmärtämis- ja puhumistehtävissä. Kuullun ymmärtämistehtävissä yhteys oli 
heikoin. Tulee kuitenkin myös huomata, että alimmille taitotasoille (A1.1 tai 
alle) esimerkiksi kirjoittamistehtävissä jääneistä oppilaista oli lähes puolet sel-
laisia, jotka eivät tehneet kotitehtäviään koskaan, kun taas lähes aina tehtävänsä 
tekevissä tällaisia oppilaita oli vain vajaa neljä prosenttia. Puhumistehtävissä tu-
lokset olivat hyvin samansuuntaiset: 42 prosenttia ei koskaan läksynsä tehneis-
tä oppilaista jäi taitotasolle A1.1 tai sen alle, vain runsas kolme prosenttia lähes 
aina läksynsä tehneistä. Myös ymmärtämistaidoissa läksyjen teon säännöllisyys 
oli voimakkaasti yhteydessä korkeampien taitotasojen saavuttamiseen. 

Taulukko 29. Läksyjen teon säännöllisyyden yhteys hyvän osaamisen taitotason saavuttamiseen osataidoit-
tain (A-ranska).

Osataito En tee tehtäviä koskaan: 
vähintään hyvän osaamistason 

saavuttaneiden osuus %

Teen tehtävät lähes aina: 
vähintään hyvän osaamistason 

saavuttaneiden osuus %

Luetun ymmärtäminen 35,5 77,9

Kuullun ymmärtäminen 20,0 64,7

Puhuminen 22,7 75,1

Kirjoittaminen 15,2 70,2

2.6.2 Kielitaidon ja oppilaan käsitysten välisiä yhteyksiä
Oppilaiden kielitaidon ja ranskan kielen kouluarvosanan osuvuuden välillä oli 
yhteys (p < 0,01) kirjoittamis- ja luetun ymmärtämistehtävissä. Luetun ymmärtä-
mistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotasolle yltäneistä oppilaista noin 
kaksi kolmesta piti ranskan arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden, kir-
joittamistehtävissä vajaa puolet. Puhumistehtävissä arvosanansa sopivaksi koki 
58 prosenttia, kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä vajaa puolet. Oppi-
laista, jotka pitivät ranskan arvosanaansa osaamiseensa nähden liian alhaisena 
ja saavutti luetun ymmärtämistehtävissä vähintään hyvän osaamisen taitotason 
runsas puolet, kirjoittamistehtävissä vain noin yksi oppilas viidestä. 

Myös kielitaidon yhteys kolmeen käsitysulottuvuuteen vaihteli heikosta koh-
talaiseen. Voimakkain yhteys kielitaidolla oli käsitykseen omasta osaamises-
ta. Käsitykset omasta osaamisesta olivat voimakkaimmin yhteydessä kirjoitta-
mistehtävissä (0,55), sitten puhumistehtävissä (0,52) saatuihin tuloksiin. Myös 
ymmärtämistehtävissä menestymiseen yhteys oli kohtalainen (kuullun ymmär-
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tämistehtävät 0,41; luetun ymmärtämistehtävät 0,38). Ranskasta pitämisen ja 
ranskan hyödyllisyyden yhteys kielitaitoon oli tuottamistaidoissa (vaihteluväli 
0,44–0,50) jonkin verran ymmärtämistaitoja korkeampi (vaihteluväli 0,30–0,32). 
Se, että käsitys omasta osaamisesta oli voimakkaimmin yhteydessä kielellisiin 
taitoihin, oli varsin odotettu tulos, sillä keskimäärin seitsemän vuoden aikana 
hankittu kokemus ranskan opiskelusta on ehtinyt muokata oppilaan minäkäsi-
tystä ranskan kielen oppijana varsin realistiseksi. 

Ranskan kielestä pitäminen oli myös voimakkaasti yhteydessä oppilaiden kä-
sityksiin ranskan hyödyllisyydestä (korrelaatio 0,64) ja omasta osaamisesta 
(0,65). Käytännössä tämä tarkoitti, että jos oppilas piti ranskan opiskelusta, 
niin hän myös koki ranskan opiskelun hyödylliseksi ja koki osaavansa sitä, tai 
päinvastoin. Myös ranskan hyödyllisenä kokemisen ja oman osaamisen välinen 
yhteys oli kohtalainen (korrelaatio 0,49). 

2.6.3 Oppimista edistävien käytänteiden ja oppilaan käsitysten   
 välisiä yhteyksiä
Oppimista edistävien käytänteiden ja oppilaan käsitysten välinen yhteys oli 
heikko (0,20 < r < 0,35) lukuun ottamatta ranskasta pitämisen ja oman toimin-
nan ohjauksen ja arvioinnin välistä kohtalaista yhteyttä (0,44). Ranskasta pitä-
misellä oli yhteyttä kaikkien muiden paitsi monipuolisten opiskelumenetelmien 
harjoittamiseen; hyödyllisyydellä ja osaamisella vain oman toiminnan ohjauk-
seen ja arviointiin sekä kielen vapaaseen tuottamiseen liittyneiden käytäntei-
den harjoittamiseen. Kaiken kaikkiaan näytti siis siltä, että ranskan opiskelussa 
erityisesti kielestä pitäminen vaikutti erilaisten oppimista edistävien käytäntei-
den harjoittamisen useuteen oppitunneilla oppilaan itsensä kokemana.

Ranskan kielen arvosanansa osuvimmaksi kokivat ne oppilaat, jotka tekivät 
läksynsä lähes aina. Myös arvosanansa liian korkeaksi kokeneita oli eniten 
läksynsä lähes aina tehneissä. Liian alhaiseksi arvosanansa puolestaan koke-
neita oli eniten oppilaissa, jotka tekivät läksynsä joskus tai usein. Oppilaan 
kokemuksella ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli yhteyttä läksyjen teon 
säännöllisyyteen (p < 0,001). 
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Taulukko 30. Ranskan arvosanan osuvuus suhteessa läksyjen teon säännöllisyyteen (A-ranska).

Kuinka usein teet ranskan opiskeluun liittyvät tehtävät?

Yhteensä
en koskaan vain 

harvoin
joskus usein lähes 

aina

Osaamiseeni 
nähden 
ranskan 
arvosanani 
on 

liian alhainen
- lukumäärä
- %

2
2,4

19
22,9

25
30,1

25
30,1

12
14,5

83
100,0

sopiva
- lukumäärä
- %

34
4,2

81
10,1

147
18,3

213
26,5

329
40,9

804
100,0

liian korkea
- lukumäärä
- %

10
8,5

18
15,3

23
19,5

28
23,7

39
33,1

118
100,0

Yhteensä - lukumäärä
- %

46
4,6

118
11,7

195
19,4

266
26,5

380
37,8

1005
100,0

2.7 Koulutason tuloksia ja koulujen välisiä eroja  
 ranskan A-oppimäärässä
Seuraavaksi oppimistuloksia tarkastellaan arviointiin osallistuneiden koulujen 
osalta. Selittävien tekijöiden vaikutusta tarkastellaan oppilaan taustatekijöiden, 
oppimista edistävien käytänteiden ja käsitysten valossa. 

Oppilaan taustatekijöistä voimakkain vaikutus saatuihin tuloksiin oli ranskan 
oppimäärällä, joka oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kaikkiin muihin 
kielellisiin osataitoihin paitsi puhumiseen. Eniten oppimääräsidonnaista olivat 
kuullun ymmärtäminen ja kirjoittaminen, sitten luetun ymmärtäminen. Erot oli-
vat erityisen suuret ylimpiä taitotasoja saaneiden oppimäärässä: alimmilla taito-
tasoilla korostuivat A2-oppimäärän, ylimmillä A1-oppimäärän mukaan opiskel-
leiden oppilaiden osuudet. 

Ranskan kielen oppimäärän lisäksi vanhempien koulutustausta, oppilaan jatko-
opintosuunnitelmat ja kirjoittamistehtävissä myös oppilaan sukupuoli olivat yh-
teydessä oppilaan menestymiseen eri osataidoissa. Oppilaista runsaalla puolel-
la molemmat vanhemmista olivat ylioppilaita ja saaduissa tuloksissa tämä näkyi 
siten, että ylioppilasvanhempien lukioon pyrkineet lapset saivat ei-ylioppilas-
vanhempien ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä lapsia parempia tuloksia. 
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Tässä on kuitenkin syytä muistaa, että A-ranskan valinneista oppilaista vain 
hieman yli yhdeksän prosenttia pyrki ammatilliseen koulutukseen. 

Ranskan opiskeluun liittyvien tehtävien tekeminen oli oppimista edistävistä 
käytänteistä selkeimmin yhteydessä kaikkien osataitojen tuloksiin. Puhumi-
sessa myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyneiden käytänteiden harjoittami-
sella oli yhteys koulutason tuloksiin. Koulun ulkopuolinen harrastuneisuus 
sen sijaan selitti ainoastaan puhumistehtävissä menestymistä. 

Käsitysulottuvuuksista vahvimmin eri osataitojen tuloksia selitti ranskan 
kielen kokeminen hyödylliseksi. Mikäli selitysmalliin otettiin mukaan myös 
oppilaan käsitys omasta osaamisesta, selitti se merkitsevästi eniten oppilaan 
osaamista. Koska käsitys omasta osaamisesta on kuitenkin yhteydessä oppilaan 
saamaan ranskan arvosanaan, jätettiin se pois lopullisesta selitysmallista.

Osataidoittain tarkasteltuna oppilaiden tuloksia eniten selittäviä koulutason te-
kijöitä olivat ranskan kielen opiskeluun liittyvien tehtävien säännöllinen teke-
minen, ranskan oppimäärä, ranskan kokeminen hyödylliseksi ja vanhempien 
koulutustausta sekä oppilaan jatkokoulutussuunnitelmat. Tekijöiden keskinäi-
nen järjestys vaihteli jonkin verran osataidoittain, kuten taulukko 31 osoittaa. 



153

Taulukko 31. Kielellisten osataitojen selitysmalli A-ranskassa

Osataito

Kuullun 
ymmärtäminen 
(ratkaisuosuus) 

Luetun 
ymmärtäminen 
(ratkaisuosuus)

Puhuminen 
(taitotaso)

Kirjoittaminen 
(taitotaso)

Selittävä 
tekijä

β p-arvo β p-arvo β p-arvo β p-arvo

Sukupuoli 
(0 = poika, 
1 = tyttö)

0,090 < 0,01 0,080 < 0,01 0,079 < 0,05 0,134 < 0,001

Vanhempien 
koulutus-
tausta

0,144 < 0,001 0,135 < 0,001 0,096 < 0,01 0,150 < 0,001

Jatko-opinnot  
(0 = amma-
tillinen,  
1 = lukio)

N.S. 0,112 < 0,001 0,123 < 0,001 0,095 < 0,001

Ranskan 
oppimäärä 

- 0,197 < 0,001 - 0,131 < 0,001 - 0,060 < 0,05 - 0,176 < 0,001

Läksyjen 
teon säännöl-
lisyys

0,202 < 0,001 0,257 < 0,001 0,271 < 0,001 0,316 < 0,001

Kielen 
kommuni-
katiivinen 
harrastami-
nen

N.S. N.S. 0,142 < 0,01 0,096 <  0,01

Verkossa ja 
internetissä 
harrastami-
nen

0,099 < 0,01 N.S. 0,081 < 0,05 N.S.

Ranskan 
hyödyllisyys

0,182 < 0,001 0,135 < 0,001 0,209 < 0,001 0,161 < 0,001

Selitysaste R² = 30 % R² = 27 % R² = 38 % R² = 41 %

N.S. = Non significant. 
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Valittu selitysmalli, joka sisältää taulukossa mainitut tekijät, selittää eri osatai-
doissa menestymistä noin 30–40 prosenttia. Läksyjen teon säännöllisyyden voi-
makas vaikutus A-ranskan tuloksiin oli osin odotettukin tulos, sillä ranskan kie-
len käyttömahdollisuudet koulun ulkopuolella ovat Suomessa varsin rajalliset, 
ja siksi oppilaiden on tehtävä kotitehtäviä oppiakseen esimerkiksi sanastoa ja 
rakenteita.

Koulujen väliset erot
Ranskan A-oppimäärän arviointiin osallistui 90 koulua, joissa keskimääräinen 
oppilasmäärä oli 11 oppilasta. Kouluista pienimmässä oli yksi A-ranskaa opis-
keleva oppilas ja suurimmassa 46 oppilasta. Kouluissa annettujen ranskan kie-
len arvosanojen keskiarvo oli 7,9 (keskihajonta 0,66). Alhaisin ranskan kielen 
arvosanojen keskiarvo oli 6,0 ja korkein 10,0. Myös vanhempien koulutustausta 
vaihteli kouluittain: vanhemmista keskimäärin ylioppilaita oli 1,4, mutta arvi-
ointiin osallistui myös kouluja, joissa useiden oppilaiden vanhemmista ei kum-
pikaan ollut ylioppilas, sekä sellaisia kouluja, joissa kaikki vanhemmat olivat 
ylioppilaita. 

Keskimäärin koulujen oppilaat saavuttivat opetussuunnitelman perusteiden hy-
vän osaamisen kriteerit luetun ymmärtämistehtävissä, sillä kouluissa annettujen 
ranskan arvosanojen keskiarvo oli A2.2 (minimi A1.3, maksimi B1.1). Kuul-
lun ymmärtämistehtävissä saavutettujen taitotasojen keskiarvo oli A2.1 (minimi 
A1.3, maksimi A2.2), mikä tarkoittaa yhden taitotason matalampaa tulosta kuin 
opetussuunnitelman perusteissa määritelty hyvän osaamisen taitotaso A2.2. 
Samoin kirjoittamis- ja puhumistehtävissä kouluissa annettujen arvosanojen 
keskiarvo jäi yhden taitotason hyvän osaamisen taitotasoa A2.1 alhaisemmalle 
tasolle (kirjoittaminen: minimi A1.3, maksimi A2.2; puhuminen: minimi A1.3, 
maksimi A2.2).

Kuvioissa 50–53 on esitetty koulujen keskiarvojen poikkeamat kaikkien koulu-
jen keskiarvoista. Kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta poikkeama esitetään 
prosenttiyksikköinä, puhumisen ja kirjoittamisen osalta taitotasoyksikköinä. 
Kuvion vaaka-akselin suuntainen viiva kuvaa keskiarvosuoriutumista kouluta-
solla ja poikkeamat siitä alas- ja ylöspäin keskimääräistä heikompaa tai parem-
paa osaamista koulutasolla. 
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Kuvio 50. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko A-ranskan aineiston keskiarvosta (kuullun ymmärtäminen). 

Kuviossa 50 on esitetty otoskoulujen keskiarvojen poikkeamat kaikkien kou-
lujen keskiarvosta. Kun tarkasteltiin koulujen keskiarvojen luottamusvälejä  
(95 %), havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä noin kahdeksan prosent-
tia otoskouluista oli sellaisia, joiden tulos poikkesi tilastollisesti merkitsevästi  
(p < 0,05) valtakunnallisesta keskiarvosta alaspäin (luottamusväli on kokonaan 
keskiarvoviivan alapuolella). Vastaavasti seitsemän prosenttia kouluista oli 
sellaisia, jotka ylittivät tilastollisesti merkitsevästi valtakunnallisen keskiarvon. 
Keskimääräiset poikkeamat olivat viittä koulua lukuun ottamatta koko aineis-
ton keskiarvosta noin 8–14 prosenttia. Pienissä kouluissa yhdenkin oppilaan 
tuloksella oli suuri painoarvo, joten ääriarvoihin on suhtauduttava erityisen 
varauksellisesti.

Muiden osataitojen osalta (kuviot 51–53) myös luetun ymmärtämistehtävissä 
oli tilastollisesti merkitsevästi valtakunnallisesta keskiarvosta alas- tai ylöspäin 
poikkeavia kouluja noin seitsemän prosenttia. Sen sijaan kirjoittamis- ja puhu-
mistehtävissä poikkeavia kouluja oli hieman vähemmän. Keskimääräistä hei-
kommin ja paremmin arvioinnissa menestyneiden koulujen osuus vaihteli 7–14 
prosentin välillä. 
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Kuvio 51. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko A-ranskan aineiston keskiarvosta (luetun ymmärtäminen). 

Kuvio 52. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko A-ranskan aineiston keskiarvosta (kirjoittaminen).

Kuvio 53. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko A-ranskan aineiston keskiarvosta (puhuminen).
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Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisim-
pia. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan (mm. PISA 2009, TIMSS 2011 ja 
Pisa 2012) koulujen välinen vaihtelu oppimistuloksissa on kuitenkin kasvamas-
sa (Kupari, Vettenranta & Nissinen 2012; Kupari ym. 2013). Koulujen välinen 
vaihtelu (sisäkorrelaatio) ilmaistaan usein prosenttiosuutena oppimistulosten 
kokonaisvaihtelusta, ja se kertoo, kuinka suuri osuus oppilaiden saavutusten 
vaihtelusta voidaan katsoa johtuvan koulujen välisistä eroista. Taulukossa 32 on 
koottuna A-ranskan sisäkorrelaatiot osataidoittain vuonna 2013.

Taulukko 32. Osataitojen sisäkorrelaatiot A-ranskassa vuonna 2013.

Kuullun 
ymmärtäminen

Luetun 
ymmärtäminen

Puhuminen Kirjoittaminen

2013 19 % 17 % 28 % 21 %

Taulukossa esitetyt sisäkorrelaatiot tarkoittavat, että vuonna 2013 oppimistulos-
ten vaihtelusta selittyi koulujen välisillä eroilla luetun ymmärtämisessä 17, kuul-
lun ymmärtämisessä 19, kirjoittamisessa 21 ja puhumisessa peräti 28 prosent-
tia. Puhumistehtävien korkea sisäkorrelaatio tarkoittaa käytännössä sitä, että 
A-ranskan arvioinnissa oli mukana sekä kouluja, joissa kaikki (tai ainakin mo-
net) oppilaat selviytyivät puhumistehtävistä erittäin hyvin, että kouluja, joissa 
yksikään oppilas ei selviytynyt puhumistehtävistä todella hyvin. Myös oppilai-
den valintaperusteet puhumistehtäviin ovat kouluissa saattaneet vaihdella. Jois-
sain kouluissa puhumistehtävät suorittaneet oppilaat ovat kenties olleet ryhmän 
parhaita oppilaita, toisissa kouluissa puhumistehtävät ovat suorittaneet kaikki 
ryhmässä opiskelleet oppilaat. Tulosten valossa näyttää siis siltä, että ranskan 
arviointiin osallistuneissa kouluissa on eriytyneitä kouluja ja niissä eriytyneitä 
oppilaita. A-ranskan koulujen sisäkorrelaatiot olivat myös moniin muihin ai-
emmin arvioituihin oppiaineisiin nähden varsin suuria (mm. Jakku-Sihvonen & 
Kuusela 2012; Kupari ym. 2012; Rautopuro 2013; Metsämuuronen 2013).

Vanhempien koulutustaustan yhteys oppimistuloksiin ja myös koulujen välisiin 
eroihin on havaittu useissa tutkimuksissa (Hautamäki ym. 2013). Vuoden 2013 
arvioinnissa vanhempien koulutustausta selitti koulujen välisestä vaihtelusta 
kuullun ymmärtämistehtävissä 13, puhumistehtävissä 12 ja kirjoittamistehtävis-
sä yhdeksän prosenttia. Luetun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin tuloksiin 
vanhempien koulutustaustalla ei ollut yhteyttä.

Ranskan oppimäärä selitti koulujen välisestä vaihtelusta kuullun ymmärtämis-
tehtävissä 27, kirjoittamistehtävissä 19, luetun ymmärtämistehtävissä 14 ja pu-
humistehtävissä kahdeksan prosenttia. Vuonna 2013 kouluarvosanojen vaihte-
lusta selittyi koulujen välisillä eroilla yhdeksän prosenttia. 



158

Koulujen välisiä eroja tarkasteltiin myös suhteuttamalla oppilaiden keskimää-
räiset kouluarvosanat arviointitehtävissä menestymiseen. Kouluarvosanalla oli 
yhteys kielellisiin oppimistuloksiin sekä ratkaisuosuuksittain että taitotasoittain 
tarkasteltuna. Ranskan kielen arvosanan yhteys kuullun ymmärtämistehtävien 
ratkaisuosuuteen (korrelaatio 0,43) ja keskimääräiseen taitotasoon (0,42) oli 
kohtalainen. Luetun ymmärtämistehtävissä vastaavat korrelaatiot olivat ratkai-
suosuuteen 0,43 ja taitotasoon 0,49; puhumistehtävissä saavutettuun keskimää-
räiseen taitotasoon 0,56 ja kirjoittamistehtävissä saavutettuun keskimääräiseen 
taitotasoon 0,52. Kaikki yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).

Taulukko 33 havainnollistaa koulun keskimääräisen oppilasarvosanan ja ar-
viointitehtävissä menestymisen välisiä yhteyksiä arvosanoilla seitsemän, kah-
deksan ja yhdeksän. Keskimääräiset taitotasot hyvän osaamisen taitotasolla on 
lihavoitu. 

Taulukko 33. Koulun keskimääräisen oppilasarvosanan 7–9 ja arviointitehtävissä menestymisen välinen 
yhteys A-ranskassa. 

Ranskan 
arvosana

Kuullun ymmärtä-
mistehtävät

Luetun ymmärtä-
mistehtävät

Kirjoittamis-
tehtävät

Puhumistehtävät

7
keskiarvo = A2.1

minimi = A1.3
maksimi = A2.2

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.1

maksimi = B1.1

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.2

maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.2

maksimi = B1.1

8
keskiarvo = A2.1

minimi = A1.3
maksimi = A2.2

keskiarvo = A2.2
minimi = A1.3

maksimi = B1.1

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.2

maksimi = A2.2

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.1

maksimi = A2.2

9
keskiarvo = A2.2

minimi = A2.1
maksimi = A2.2

keskiarvo = A2.2
minimi = A2.1

maksimi = B1.1

keskiarvo = A2.1
minimi = A1.1

maksimi = A2.2

keskiarvo = A2.1
minimi = A1.2

maksimi = B1.1

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty ainoastaan hyvän osaamisen kri-
teerit, jotka kuvaavat kouluarvosanan kahdeksan mukaista osaamista. Ranskan 
A-oppimäärässä arvosanaan kahdeksan vaadittavat eri osataitojen tasot olivat 
ymmärtämistaidoissa A2.2 ja tuottamistaidoissa A2.1. Kun tarkastellaan kouluis-
sa annettujen arvosanojen kahdeksan keskiarvoja ja niiden saajien suoriutumis-
ta arviointitehtävissä, havaitaan, että keskiarvot sijoittuvat kuullun ymmärtämis- 
ja tuottamistaidoissa yhtä taitotasoa alemmaksi kuin hyvän osaamisen taitotaso. 
Luetun ymmärtämistaidoissa tasot vastaavat toisiaan.

Minimien ja maksimien vaihtelusta havaitaan, että kuullun ymmärtämistehtävis-
sä vaihtelu minimin ja maksimin välillä on vähäisin (kaksi taitotasoa). Luetun 
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ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä vaihtelua on kolmen taitotason verran, 
puhumistehtävissä kaikkein eniten (neljä taitotasoa). 

Ennen A-ranskan oppimistuloksista nousseiden kehittämisehdotusten kokoa-
mista ja koko arviointiprosessin luotettavuusnäkökulmien tarkastelua raportoi-
daan ranskan B-oppimäärän oppimistulokset. Raportointi etenee samoja peri-
aatteita noudattaen kuin edellä kuvattu ranskan A-oppimäärän oppimistulosten 
raportointi.  
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3 RANSKAN KIELEN B-OPPIMÄÄRÄN    
 OPPIMISTULOKSET 

Seuraavaksi raportoidaan ranskan kielen B-oppimäärän oppimistulokset. Oppi-
mistuloksilla tarkoitetaan paitsi (1) kielitaidon eri osa-alueiden tehtävissä saatu-
ja tuloksia myös (2) ranskan kielen oppimista edistävien käytänteiden harjoit-
tamista ja (3) oppilaiden käsityksiä ranskan kielestä ja sen opiskelusta. Kunkin 
tavoitealueen tulokset esitellään omissa alaluvuissaan. Lisäksi tarkastellaan näi-
den kolmen tavoitealueen keskinäisiä yhteyksiä. Aluksi kuvaillaan arviointiin 
osallistuneet henkilöt ja arvioinnissa käytetyt tehtävät.

3.1 Arvioinnin osallistujat ja heidän taustatietonsa
Ranskan kielen B-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistui 76 suomen-
kielisestä ja 23 ruotsinkielisestä koulusta yhteensä 1 210 oppilasta. Oppilaista 
909 kävi suomenkielistä ja 301 ruotsinkielistä koulua. Arviointiin osallistuneista 
oppilaista tyttöjä oli 903 ja poikia 306 (yksi oppilas ei ilmoittanut sukupuoltaan). 

Lukuvuonna 2012-2013 B-ranskaa lukevia yhdeksäsluokkalaisia oli noin 2 500, 
mikä tarkoittaa, että B-ranskan arviontiin osallistui noin 48 prosenttia kaikista 
B-ranskan lukijoista.

Otoskouluissa arviointiin osallistui keskimäärin 12 oppilasta. Pienin koulukoh-
tainen oppilasmäärä oli kolme oppilasta ja suurin 30 oppilasta (keskihajonta 
noin kuusi oppilasta). Oppilaista alle prosenttiyksikkö opiskeli pienryhmässä 
tai sai erityistä tukea opintoihinsa. 

Kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat täyttivät ennen arviointia oppilaskyse-
lyn, joten sen vastausaktiivisuus oli käytännössä 100 prosenttia. 

Kuten taulukosta 34 havaitaan, oppilaista valtaosalla oli sekä äidinkielenään 
että kotikielenään suomi. Toiseksi yleisin äidinkieli ja kotikieli oli ruotsi. Sekä 
suomea että ruotsia kotikielenään käytti 112 oppilasta. Oppilaista 43 puhui 
muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään. Kansalliskielten lisäksi suurim-
mat yksittäiset äidinkielet olivat venäjä (11 oppilasta), vietnam (viisi oppilasta) 
ja viro (neljä oppilasta).
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Taulukko 34. Oppilaiden äidinkielet ja kotikielet B-ranskan oppilasvastauksissa.

Kieli Oppilaan 
äidinkieli (%)

Oppilaan 
kotikieli (%)

suomi 74,0 72,1

ruotsi 21,3 11,9

suomi ja ruotsi 0,7 9,3

suomi ja muu 0,3 2,5

muu 3,0 2,0

Oppilaiden vanhempien koulutustausta vaihteli seuraavasti: 41 prosentilla 
molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, vajaalla kolmanneksella toinen ja  
27 prosentilla ei kumpikaan. Oppilaiden äiti oli isää useammin ylioppilas  
(62 % äiti, 43 % isä). Noin yhdeksän prosenttia oppilaista ei tiennyt, oliko hei-
dän isänsä tai äitinsä ylioppilas, tai jätti muuten vastaamatta kysymykseen.

Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmissa lukio oli huomattavasti ammatillista 
koulutusta suositumpi: 86 prosenttia oppilaista ilmoitti pyrkivänsä yläkoulun 
jälkeen lukioon, ammatilliseen koulutukseen pyrki 14 prosenttia. Yhdeksän 
oppilasta ei vastannut kysymykseen. Lukio oli sekä tytöille että pojille lähes 
yhtä houkutteleva vaihtoehto: tytöistä lukioon ilmoitti pyrkivänsä 86, pojista 
83 prosenttia.  

Arviointiin osallistuneiden oppilaiden ranskan kielen arvosana ilmenee taulu-
kosta 35. Jos opetussuunnitelman perusteissa ilmaistun ylemmän tavoitetason 
katsottaisiin vastaavan B-ranskassa kouluarvosanaa 8, niin tavoitetasoa vastaava 
arvosana oli oppilaista neljänneksellä. Kiitettävään tai erinomaiseen osaami-
seen oli yltänyt oppilaista 42 prosenttia ja välttävään tai hylättyyn arvosanaan 
vajaa viisi prosenttia. Kouluarvosanojen perusteella 67 prosenttia oppilaista oli 
siis saavuttanut vähintään ylemmän tavoitetason, pojista 19 prosenttiyksikköä 
harvempi kuin tytöistä.
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Taulukko 35. Oppilaiden ranskan kielen arvosanojen frekvenssit ja prosenttiosuudet (B-ranska).

Koulu-
arvosana

Oppilas-
määrä

Osuus 
(%)

Pojat Pojat osuus 
(%)

Tytöt Tytöt osuus 
(%)

4
5
6
7
8
9
10

4
51

136
197
303
308
203

0,3
4,2

11,2
16,3
25,0
25,5
16,8

1
22
44
75
73
61
29

0,3
7,2

14,4
24,6
23,9
20,0

9,5

3
29
92

121
230
247
174

0,3
3,2

10,3
13,5
25,7
27,6
19,4

Puuttuu 8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 1 210 100,0 305 100,0 896 100,0

Oppilaiden ranskan kielen arvosanojen keskiarvo oli 8,1 (mediaani 8,0; keski-
hajonta 1,41). Kun ranskan kielen arvosanaa verrattiin äidinkieli ja kirjallisuus 
-oppiaineen (jatkossa oppiaineesta käytetään nimitystä äidinkieli) ja matema-
tiikan arvosanoihin havaittiin (ks. taulukko 36), että tyttöjen arvosana äidin-
kielessä oli noin yhden arvosanan poikia parempi, matematiikan arvosanojen 
keskiarvoissa ei ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. Äidinkielen arvosanoja 
lähemmin tarkastellessa huomataan, että tytöistä noin 62 prosenttia oli saanut 
äidinkielestä kiitettävän tai erinomaisen arvosanan, pojista vähän yli kolman-
nes. Myös ranskan kielen keskimääräisissä arvosanoissa oli tyttöjen keskiarvo 
hieman poikien keskiarvoa korkeampi.  

Taulukko 36. Oppilaiden ranskan kielen, äidinkielen ja matematiikan arvosanojen keskiarvot, keskihajon-
nat ja mediaanit sukupuolittain (B-ranska).

Ranskan kieli Äidinkieli Matematiikka

Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt

Keskiarvo
Keskihajonta
Mediaani

7,52
1,44
7,50

8,16
1,37
8,00

8,31
0,97
8,00

8,82
0,89
9,00

8,34
1,31
9,00

8,39
1,23
9,00

p-arvo p < 0,001; d = 0,46 p < 0,001; d = 0,56 p = N.S; d = 0,04

Oppilaiden tyypillisin ranskan kielen läksyihin käyttämä aika oli alle puoli 
tuntia: lähes kolme oppilasta neljästä valitsi tämän vaihtoehdon. Noin 11 pro-
senttia oppilaista ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan ja 15 prosenttia puolesta 
tunnista tuntiin. Pojista lähes joka viides (19 %) ei käyttänyt ranskan kielen 
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läksyihin aikaa lainkaan, tytöistä noin kahdeksan prosenttia. Tytöissä oli myös 
kaksi kertaa poikia enemmän sellaisia, jotka käyttivät läksyihin aikaa puolesta 
tunnista tuntiin. 

B-ranskan opettajakyselyyn vastasi yhteensä 99 opettajaa. Opettajien vas-
tausaktiivisuus oli erittäin korkea, sillä vain kolmesta koulusta ei saatu yhden-
kään opettajan vastausta. 

Opettajista 76 oli suomenkielisistä ja 23 ruotsinkielisistä kouluista. Vastaajista 
valtaosa (96 %) oli naisia. Opettajien keski-ikä oli 44 vuotta, nuorin heistä oli 
24-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Kahdeksan opettajaa kymmenestä oli äidinkie-
leltään suomenkielisiä, viidenneksen äidinkieli oli ruotsi. 

Runsaalla yhdeksällä opettajalla kymmenestä oli kieltenopettajan kelpoisuus. 
Opettajista 47 prosentilla oli aineopinnot ranskan kielessä, kaksi prosent-
tiyksikköä harvemmalla laudatur tai syventävät opinnot. Opettajien suoritta-
ma tutkinto vaihteli jonkin verran ikäryhmittäin. Yli 55-vuotiaista opettajista  
16 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto, ikäryhmässä 25–34 vain alem-
man korkeakoulututkinnon suorittaneita opettajia ei ollut. 

Lähes kolme opettajaa neljästä työskenteli virassa tai toistaiseksi voimassa ole-
vassa työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa opettajista oli 17 prosenttia, 
noin neljä prosenttia työskenteli päätoimisena tuntiopettajana. Ranskan opet-
tajat olivat varsin kokenutta joukkoa, sillä heistä noin kaksi viidestä oli työs-
kennellyt perusopetuksen kielenopettajana 16 vuotta tai enemmän, runsas vii-
dennes 6–10 vuotta. Alle vuoden kokemus perusopetuksen kieltenopettajana 
oli viidellä opettajalla. Opettajien työyhteisössä työskenteli keskimäärin viisi 
perusopetuksen kieltenopettajaa, enimmillään kymmenen opettajaa.

Opettajista valtaosan (88 %) opetusvelvollisuus koostui kieliaineiden opetuk-
sesta. Kolmella opettajalla viidestä ranskan osuus opetusvelvollisuudesta oli 
alle neljänneksen, vajaalla kolmanneksella 25–50 prosenttia. Opettajilla oli 
niukasti kokemusta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettamisesta, sillä 
vain kymmenen prosenttia ilmoitti opetusryhmissään olevan usein tai lähes 
aina maahanmuuttajataustaisia oppilaita, lähes kolmanneksella ei koskaan. Ai-
noastaan ranskan kieltä opettavia oli vastaajista runsas viidennes. Jos opetta-
ja opetti jotain muuta kieltä kuin ranskaa, yleisimmät kieliyhdistelmät olivat 
englanti-ranska (41 %) ja ruotsi-ranska (11 %) tai englanti-ruotsi-ranska (9 %). 
Muita kieliyhdistelmiä oli alle kymmenellä prosentilla opettajista. Niissä kou-
luissa, joissa oli käytössä kurssimuotoinen lukujärjestys, joka toinen opettaja oli 
opettanut arviointiin osallistuneita oppilaita kaksi kurssia yhdeksännen luokan 
aikana, neljännes yhden kurssin. 



164

Vajaa kolmannes opettajista oli asunut ranskaa puhuvalla kielialueella 2–6 kuu-
kautta, neljännes alle kaksi kuukautta ja samoin neljännes 7–24 kuukautta. 
Opettajien asuminen ranskan kieltä puhuvassa ympäristössä ilmenee tarkem-
min alla olevasta taulukosta. 

Taulukko 37. B-ranskan opettajien asuminen kielialueella.

Asumisen kesto Opettajien 
lukumäärä

Osuus (%)

ei lainkaan 13 13,0

alle 2 kk 24 24,0

2–6 kk 31 31,0

7–24 kk 24 24,0

yli 2 vuotta 8 8,0

Yhteensä 100 100

Kielitaidon osa-alueista opettajat arvioivat luetun ymmärtämistaitonsa vah-
vimmaksi: lähes yhdeksän opettajaa kymmenestä vähintään tasolle B2.2. Seu-
raavaksi parhaimmaksi arvioitiin kuullun ymmärtämistaidot, sitten kirjoittamis-
taidot, heikoimmaksi puhumistaidot. Puhumistaitonsa taitotasolle B1.2 tai sitä 
heikommaksi arvioi 15 opettajaa.

Taulukko 38. B-ranskan opettajien arvio omasta ranskan kielen taidostaan.

Taito B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 

Opettajien
lukumäärä

Opettajien
lukumäärä

Opettajien
lukumäärä

Opettajien
lukumäärä

Opettajien
lukumäärä

Kuullun ymmärtäminen 1 3 16 29 40

Puhuminen 3 12 19 35 20

Luetun ymmärtäminen - 3 9 26 51

Kirjoittaminen 2 7 18 32 30

Rehtoreiden vastausaktiivisuus jäi B-ranskassa alhaiseksi: vain hieman yli kol-
me rehtoria viidestä vastasi arvioinnin jälkeen heille lähetettyyn sähköiseen ky-
selyyn. Kyselyyn vastanneista 62 rehtorista 32 oli naisia ja 30 miehiä. Rehtoreis-
ta 44 prosenttia oli iältään 45–54-vuotiaita, noin kaksi viidestä yli 55-vuotiaita ja 
18 prosenttia 35–44-vuotiaita. Rehtorikyselyn tarkemmat tulokset raportoidaan 
luvussa 3.3.2.
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3.2 Ranskan B-oppimäärän tehtävät
Seuraavaksi kuvaillaan tarkemmin niitä tehtäviä, joilla oppilaiden ranskan kie-
len taitoja arvioitiin. Oppilaiden ymmärtämistaitoja arvioitiin kuullun ja luetun 
ymmärtämistehtävillä, tuottamistaitoja kirjoittamis- ja puhumistehtävillä. Vaikka 
erillisiä sanaston ja rakenteiden hallintaa mittaavia tehtäviä ei arvioinnissa käy-
tetty, niin esimerkiksi sanaston laajuus ja rakenteiden virheettömyys sisältyivät 
puhumisen ja kirjoittamisen arvioinnissa käytettyihin kriteereihin.    

Ymmärtämistehtävät
Ymmärtämistaidoissa tehtävätyyppeinä käytettiin monivalinta- ja avotehtäviä. 
Kuullun ymmärtämistehtävistä 14 oli monivalinta- ja 10 avotehtäviä, luetun 
ymmärtämistehtävistä 12 monivalinta- ja 13 avotehtävää. Avotehtävissä oppilas 
kirjoitti koulun opetuskielellä oleviin kysymyksiin lyhyen vastauksen koulun 
opetuskielellä. Monivalintatehtävissä oppilaan tuli valita kolmesta vastausvaih-
toehdosta lukemansa tai kuulemansa perusteella paras vaihtoehto. Vaihtoehdot 
olivat yhtä kuullun ymmärtämistehtävää (ks. taulukko 38) lukuun ottamatta 
koulun opetuskielellä. 

Kuullun ymmärtäminen koostui yhdeksästä tehtävästä, jotka sisälsivät yh-
teensä 24 osiota. Tehtävien kokonaiskesto oli noin 25 minuuttia. Kaikki tehtävät, 
lukuun ottamatta tehtävää 5, kuultiin kahteen kertaan. Tehtävät luettiin hieman 
normaalia hitaammalla tempolla ja selkeällä standardiaksentilla. Taulukkoon 
39 on koottu B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävien aihepiirit, tekstityypit, 
osioiden taitotasot, kuuntelukerrat sekä maksimipistemäärät tehtävätyypeittäin.  

Taulukko 39. Ranskan B-oppimäärän kuullun ymmärtämistehtävät.

Tehtävän otsikko Aihepiiri Teksti-
tyyppi

Osioiden 
taitotaso

Kuunte-
lukerrat

Osioiden 
lkm / max. 

pisteet 

1 Lyhyitä puhetilan-
teita

- lähiympäristö: koulu
- arkipäivän viestintä-
tilanteet: matkustami-
nen, kirjasto

ohjaileva, 
kuvaileva

A1.2 2 3 mv / 3 p.

2 Säätiedotus - lähiympäristö: sää kertova, 
kuvaileva

A2.1–A2.2 2 2 mv / 2 p.

3 Ohjeita vapaa-ajan 
viettoon

- vapaa-aika ohjaileva, 
kuvaileva

A2.1 ja* 
B1.1

2 2 mv / 2 p.

4 Vaihto-oppilaan 
haastattelu

- lähiympäristö: koulu, 
maantuntemus

kuvaileva, 
kertova

A1.2–A1.3 2 3 mv / 3 p.
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5 Kysymyksiä - lähiympäristö: koulu
- arkipäivän viestintä-
tilanteet, matkusta-
minen

ohjaileva,
kertova

A1.2–A2.1 1 4 mvr / 4 p.

6 Viesti vastaajaan - lähiympäristö: 
opiskelu

ohjaileva A1.2–A2.1 2 2 avo / 3 p.

7 Keskustelu leipäkau-
passa

- arkipäivän viestintäti-
lanteet: leipäkauppa

ohjaileva A1.2 ja* A2.1 2 3 avo / 3 p.

8 Myynti-ilmoitus - arkipäivän viestintä-
tilanteet: ostaminen, 
puhelin

kertova A1.2–A2.2 2 3 avo / 5 p.

9 Laulajan haastattelu - vapaa-aika: musiikki kertova, 
kantaa 
ottava

A2.1–A2.2 2 3 avo / 3 p.

mv = monivalintatehtävä koulun opetuskielellä, mvr = monivalintatehtävä ranskak-
si, avo = avotehtävä koulun opetuskielellä

* tehtävässä on useampi osio, osiot sijoittuvat selkeästi eri taitotasoille

Tavoitetasot B-ranskan ymmärtämistaidoissa ovat A1.2 ja A1.3, joten suurin osa 
lopulliseen tehtävävihkoon valikoituneista osioista valittiin näiltä taitotasolta. 
Taitotasolle A1.1 sijoittuneita osioita ei tässä vaiheessa ollut.

Taitotasolla A1.2 kuullun ymmärtämistaitojen katsotaan riittävän suppeaan 
viestintään kaikkein tutuimmissa tilanteissa (Opetushallitus 2004). Taitotasoku-
vaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas

 ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja keho-
tuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen

 joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman 
selviä tilannevihjeitä

 tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja kään-
nöstä.

Taitotasolla A1.3 oppilas

 ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja joka-
päiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa tilan-
neyhteyden tukemana

 pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan koke-
mukseensa liittyviä keskusteluja.
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 Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa 
ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat kuullun ymmärtämisessä käytettyjä tehtä-
väosioita, jotka taitotasoille sijoittamisen tuloksena (Bookmark) asettuivat tavoi-
tetasoille A1.2 ja A1.3. Molemmat tekstikatkelmat oli luettu normaalia hieman 
hitaammalla puhetempolla.

TEHTÄVÄ 1. Lyhyitä puhetilanteita                  

Kuulet tilanteen kaksi kertaa ilman taukoja. 
Ympyröi toisen kuuntelun jälkeen mielestäsi paras vaihtoehto (A, B tai C). 

« Ne parle pas si fort ! Tu n’as pas vu les panneaux là-bas ? Il faut parler moins fort 
ici. Il y a des gens qui veulent lire. « 

3. Missä henkilöt ovat?

a) kaupassa
b) kaupungilla
c) kirjastossa

Oikea vastaus: C

Taitotasolle A1.2 sijoitetun tehtävän aihepiiri liittyi jokapäiväiseen elämään, ja 
se sisälsi kolme erilaista tilannetta, joista yllä oleva esimerkki oli yksi. Lauseet 
olivat lyhyitä ja sisälsivät epäsuorasti ilmaistun kiellon (Il faut parler moins 
fort.). Oikeaa vastausta ei sanottu tekstissä suoraan, vaan se piti päätellä. Teksti 
oli luettu kuiskaavalla äänellä, joka saattoi auttaa oppilasta oikean vastauksen 
löytämisessä. Oppilaista 88 prosenttia osasi vastata kysymykseen oikein. 

Toinen esimerkki on kuullun ymmärtämisessä käytetyistä avotehtävistä. Tehtä-
vän aiheena oli jokapäiväinen elämä ja vapaa-aika, ja se sisälsi kaksi avokysy-
mystä. Alla on esimerkkinä osioista toinen, josta oli mahdollista saada nollasta 
kahteen pistettä. Yhden pisteen vastaus sijoittui taitotasolle A1.2 ja kahden 
pisteen vastaus taitotasolle A1.3. Esimerkkejä mallivastauksista pistemäärittäin 
on annettu kysymyksen jälkeen. 
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TEHTÄVÄ 6. Viesti vastaajaan                  

Kuulet Catherinen vastaajaan jättämän viestin kaksi kertaa ilman taukoja.
Vastaa toisen kuuntelun jälkeen kysymyksiin suomeksi.

« Salut Monique. Je t’appelle pour te dire que je ne peux pas venir au cinéma avec 

toi ce soir. Je suis malade, j’ai de la fièvre. « 

15. Miksi Catherine soittaa ystävälleen? (2 asiaa)

2 p.  Kaksi seuraavista: Hän soittaa kertoakseen, että ei voi tulla elokuviin / 

         hän on kipeä / sairaana / kuumeessa.  

1 p.   Yksi edellisistä osista mainittu täysin oikein, toinen puuttuu tai sisältää 

         asiavirheen, esimerkiksi: Hän on kipeä.

Jotta osiosta sai täydet kaksi pistettä, piti oppilaan ymmärtää yksittäisiä sanoja 
(fièvre, malade) ja kielteinen lauserakenne. Puolet oppilaista sai osiosta täydet 
kaksi pistettä, 32 prosenttia yhden pisteen ja 18 prosenttia nolla pistettä.

Luetun ymmärtäminen koostui yhdeksästä tehtävästä ja 25 osiosta. Oppi-
lailla oli 35 minuuttia aikaa lukea tekstit ja tehdä niihin liittyvät tehtävät. Teh-
tävätyyppeinä käytettiin monivalintatehtäviä, lyhyitä avotehtäviä sekä tekstissä 
alleviivatun kohdan tulkitsemista koulun opetuskielellä. Vastausvaihtoehdot oli 
annettu koulun opetuskielellä. Tehtävä 9 (Uutinen skootterionnettomuuksista) 
sisälsi neljä osiota, joissa oppilaan tuli kääntää alleviivattu kohta tekstissä kou-
lun opetuskielelle tehtävävihkossa olleen lauseenalun jatkoksi. Taulukkoon 40 
on koottu luetun ymmärtämistehtävien aihepiirit, tekstityypit, osioiden taitota-
sot sekä maksimipistemäärät tehtävätyypeittäin.  

Taulukko 40. Ranskan B-oppimäärän luetun ymmärtämistehtävät.

Tehtävän numero Aihepiiri Tekstityyppi Taitotaso Osioiden lkm / 
max. pisteet

1 Titeuf - lähiympäristö: 
opiskelu
- vapaa-aika: 
sarjakuvat

kuvaileva A2.1–A2.2 2 mv / 2 p.

2 Kadonnut kotieläin - lähiympäristö: 
koti

kuvaileva, 
ohjaileva

A1.3–A2.1 2 mv / 2 p.
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3 Vierailuohjelma - arkipäivän 
viestintätilanteet: 
matkustaminen

erittelevä A1.2 ja A2.2* 3 mv / 3 p.

4 Ranskalainen 
ruokakulttuuri

- tapakulttuuri: 
ruoka

kuvaileva A1.3 2 mv / 2 p.

5 Tutkimus 
nukkumisesta

- lähiympäristö: 
opiskelu, itsestä 
puhuminen

kuvaileva, 
ohjaileva

A1.3 3 mv / 3 p.

6 Europa-Park-
mainos

- arkipäivän 
viestintätilanteet: 
matkustaminen
- perhe, vapaa-aika

kuvaileva, 
ohjaileva

A1.2 ja A2.1 ja* 
B1.1 

3 avo / 5 p.

7 Horoskooppeja - vapaa-aika: 
liikunta, joukkolii-
kenne

ohjaileva A1.2 ja A2.2* 3 avo / 5 p.

8 Uutinen Mont-
Saint-Michelistä

- arkipäivän 
viestintätilanteet: 
matkustaminen
- vapaa-aika

ohjaileva A1.3–A2.2 3 avo / 5 p.

9 Uutinen skootteri-
onnettomuuksista

- vapaa-aika
- lähiympäristö

kertova A1.2–A2.2 4 avo /5 p.

mv = monivalintatehtävä koulun opetuskielellä, avo = avotehtävä koulun opetus-
kielellä

* = osiot sijoittuivat selkeästi eri taitotasoille

Tavoitetasoilla A1.2 ja A1.3 luetun ymmärtämistaitojen katsotaan riittävän vies-
tintään kaikkein tutuimmissa tilanteissa (Opetushallitus 2004). Taitotasokuvai-
min ilmaistuna tämä tarkoittaa, että taitotasolla A1.2 oppilas

 ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, 
jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin

 tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvitta-
essa uudelleen.

 Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa 
yhteydessä on rajallinen.
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Taitotasolla A1.3 oppilas

 pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin 
lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai anne-
taan yksinkertaisia ohjeita.

 pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (pos-
tikortit, säätiedotukset).

 Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta.

Seuraavat esimerkit havainnollistavat luetun ymmärtämisessä käytettyjä tehtä-
väosioita, jotka sijoittuivat taitotasoille asettamisen (Bookmark) tuloksena taito-
tasoille A1.2 ja A1.3. Osioista ensimmäinen on esimerkki monivalintatehtävistä 
alemmalta tavoitetasolta A1.2.

TEHTÄVÄ 3. Vierailuohjelma                 

Lue teksti ja kysymykset.
Ympyröi sitten tekstiä parhaiten vastaava vaihtoehto (A, B tai C).

Mardi 7 décembre

8h : Rassemblement devant le collège avec les professeurs allemands. Promenade 

sur les Champs-Élysées et montée à l’Arc de Triomphe. Déjeuner : dans un restau-

rant en ville.

14h15–15h45 : Visite libre du musée d’Orsay.  

17h30 : Retour devant le Collège Victor Hugo.

6. Mitä tiistaina tehdään?

a) Kävellään Champs-Elysées’tä Riemukaarelle.

b) Kokoonnutaan aamulla Pariisin keskustassa.

c) Tehdään ostoksia Champs-Elysées’llä.

Oikea vastaus: A

Osion aihe liittyi vapaa-aikaan ja matkustamiseen. Osioon oikein vastaaminen 
edellytti yksittäisten sanojen tunnistamista ja ymmärtämistä (promenade, l’Arc 
de Triomphe). Lähes kaikki oppilaat (95 %) löysivät oikean vastauksen. 

Toinen esimerkki on avotehtävistä. Osiosta oli mahdollisuus saada yksi piste.
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TEHTÄVÄ 9. Uutinen skootterionnettomuuksista                 

Lue teksti. 
Käännä sitten alleviivatut kohdat suomeksi ja täydennä ne viivalle.

La moitié des accidents mortels de cyclomoteur se produit la nuit.

24. Vuorokaudenaika, jolloin puolet skootterionnettomuuksista tapahtuu, 
on _____. 

1 p. yö

Osio sijoittui taitotasolle A1.3 ja oikein vastaaminen edellytti yhden sanan 
(nuit) tunnistamista. Oppilaista 81 prosenttia osasi vastata tehtävään oikein.

Taulukossa 41 on yhteenveto kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosiois-
ta taitotasoittain tehtävien laadintavaiheessa ja niiden taitotasoille sijoittamisen 
jälkeen. Avotehtävissä yhden ja kahden pisteen osiot sijoitettiin tässä vaihees-
sa peräkkäisille taitotasoille, mistä johtuen osioiden yhteenlaskettu lukumäärä 
oli kuullun ymmärtämistehtävissä 28 ja luetun ymmärtämistehtävissä 34 ennen 
huonosti toimineiden osioiden poistamista. Vuoden 2002 arviointiin linkittyvät 
osiot olivat kuullun ymmärtämistehtävissä tasoilla A1.3 (1 mv) ja A2.1, luetun 
ymmärtämistehtävissä tasoilla A1.3 (1 mv) ja A2.1 (1 mv).  

Taulukko 41. B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäväosiot taitotasoittain tehtävien laadintavai-
heessa ja taitotasoille sijoittamisen jälkeen.

Suunniteltu 
taitotaso

Kuullun ymmärtäminen: 
osioiden lukumäärä

Luetun ymmärtäminen: 
osioiden lukumäärä

laadintavaihe Bookmark laadintavaihe Bookmark

A1.1 4 - 2 -

A1.2 12 9 3 6

A1.3 8 5 12 7

A2.1 4 8 14 7

A2.2 - 3 3 9

B1.1 - - - 3

Yhteensä 28 25* 34 32*

* kuullun ymmärtämistehtävistä poistettiin kolme, luetun ymmärtämisosioista kaksi 
monivalintaosiota
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Kuten taulukosta ilmenee, arvioitiin kuullun ymmärtämisen tehtäväosiot jonkin 
verran vaikeimmiksi taitotasoille sijoittamisen tuloksena, luetun ymmärtämis-
tehtävissä muutos oli jonkin verran pienempi. Valtaosa kuullun ymmärtämisen 
tehtäväosioista sijoittui kuitenkin tavoitetasoille, luetun ymmärtämisen tehtävis-
tä hieman alle puolet.

Tuottamistehtävät
Tuottamistehtävinä käytettiin sekä kirjoittamis- että puhumistehtäviä. Puhu-
mistehtävät toteutettiin paritehtävinä ja suoritukset videoitiin. Puhumistehtä-
vät suoritti enintään kahdeksan oppilasparia jokaisesta otoskoulusta. Oppilai-
den valikoituminen puhumistehtäviin on kuvattu luvussa 1.3.3.

Puhumistaitojen arvioinnissa käytettiin B-ranskassa kahta eri tehtävätyyppiä: 
kerrontaa ja simuloituja arkitilanteita. Taulukossa 42 on esitetty yhteenveto pu-
humistehtävien aihepiireistä, funktioista, tehtäville suunnitelluista taitotasoista 
sekä esikokeiluissa kullekin tehtävälle toteutunut yleisin taitotaso. 

Taulukko 42. Ranskan B-oppimäärän puhumistehtävät.

Tehtävän 
otsikko

Tilanne ja aihepiiri Funktio Suunniteltu 
taitotaso

Esikokeilun 
yleisin taitotaso

Kerronta: 
Esittelyvideo

- lähiympäristö:  
perheenjäsenet
- vapaa-aika: harrastukset

- esittäytyminen A1.3–B1.1 A2.1

Arkitilanne 
1: Kaupungilla

- lähiympäristö: ystävät
- vapaa-aika

- voinnin kysymi-
nen ja vastaami-
nen
- tietojen pyytämi-
nen ja antaminen

A1.1–A1.3 A2.2

Arkitilanne 
2: Tien 
neuvominen

- lähiympäristö
- arkipäivän viestintätilan-
teet: matkustaminen

- avun pyytäminen
- tietojen anta-
minen

A1.2–A1.3 A1.3 ja A2.2

Arkitilanne 
3: Kahvilassa

- tapakulttuuri: kahvila
- lähiympäristö
- arkipäivän viestintätilan-
teet: matkustaminen

- keskustelu 
vieraan kanssa A1.2–A.1.3 A2.1

Kuten taulukko osoittaa, esikokeiluoppilaat selviytyivät puhumistehtävistä yh-
destä kolmeen taitotasoa ylempää tavoitetasoa paremmin. Vaikka tehtävät oli 
suunniteltu helpohkoiksi, antoivat ne kuitenkin myös hyville oppilaille mah-
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dollisuuden osoittaa osaamistaan. Tuottamistehtävät sopivatkin yleensä use-
ammalle taitotasolle kuin ne on alun perin ajateltu, toisin kuin ymmärtämis-
tehtävät, jotka ovat tässä suhteessa tarkempia ja siten myös vaikeampia laatia 
vaikeustasoltaan juuri kohderyhmälle sopiviksi. 

Kerrontatehtävässä oppilaan tuli tehdä itsestään esittelyvideo oppilaan kotiin 
tulevalle vaihto-oppilaalle. Tehtävävihkossa oli annettu koulun opetuskielellä 
vihjeitä esittelyyn sisällytettävistä asioista. Näitä olivat nimen ja iän kertominen 
sekä asuinpaikan ja perheenjäsenten kuvaileminen. Lisäksi oppilaan tuli kertoa, 
mitä he tekivät kesällä. Tämä monologitehtävä, jonka vaikeustason tehtävänlaa-
tijat arvioivat välille A1.3–B1.1, oli yhteinen kaikissa arvioiduissa oppimäärissä. 

Kolme muuta puhumistehtävää olivat simuloituja parikeskusteluita. Opettaja 
muodosti parit otokseen valikoituneista oppilaista oman harkintansa mukaan. 
Tilanteet suoritettiin tehtävävihkossa koulun opetuskielellä kuvatun keskustelu-
rungon avulla. Oppilaat näkivät keskustelun aikana toistensa vuorosanavihjeet. 
Arkitilanteiden aiheet olivat ystävän tapaaminen kaupungilla, tien neuvominen 
ja jutustelutuokio kahvilassa. 

Erot suunnitellun taitotason ja esikokeilussa toteutuneen yleisimmän taitotason 
välillä osoittivat, että puhumistehtävät olivat esikokeiluoppilaille melko sopivia. 
Tehtäviä ei näin ollen ollut tarvetta helpottaa, joskin vihjelauseiden sisältöä tar-
kennettiin jonkin verran ennen varsinaista arviointia.  
 
Kaikki otosoppilaat suorittivat kirjoittamistehtävät. Oppilaiden kirjoittamis-
taitojen arvioinnissa käytettiin kahta erityyppistä tehtävää. Lyhyessä kirjoittamis-
tehtävässä oppilaan tuli kirjoittaa ystävälle postikortti lomamatkaltaan Pariisiin. 
Pitkässä kirjoittamistehtävässä oppilas kertoi Facebookissa tulossa olevista juh-
listaan. Lyhyen tekstin sanamäärän tuli olla 30–60 sanaa ja pitkän 70-100 sanaa.  

Kirjoittamistehtävien suorittamiseen oli aikaa 30 minuuttia ja vastaukset kirjoi-
tettiin suoraan koepaperille. Taulukossa 43 on yhteenveto kirjoittamistehtävien 
aihepiireistä, tekstilajeista, tehtävien suunnitelluista taitotasoista, sekä tehtävien 
esikokeiluissa toteutunut yleisin taitotaso.
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Taulukko 43. Ranskan B-oppimäärän kirjoittamistehtävät.

Tehtävän 
otsikko

Tilanne ja 
aihepiiri

Tekstilaji Sanamäärä Suunniteltu 
taitotaso

Esikokeilun 
yleisin  
taitotaso

Kortti - vapaa-aika: 
matkustaminen

- kuvaileva 30–60 A1.2–A1.3 A1.3

Facebook - itsestä puhu-
minen
- vapaa-aika
- arkipäivän 
viestintätilanteet: 
ruoka

- kertova
- ohjaileva

70–100 A1.3–A2.1 A1.3–A2.1

Eroja suunnitellun taitotason ja esikokeilussa toteutuneen mooditason välillä ei 
juurikaan ollut. Näin ollen kirjoittamistehtäviä ei ollut tarvetta muokata ennen 
varsinaista arviointia.

3.3 Oppilaiden kielitaito: kuullun ymmärtäminen, luetun  
 ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen
Tässä luvussa esitetään arvioinnin tulokset oppilaiden saavuttaman kielitaidon 
osalta. Kielitaidon osa-alueista raportoidaan ensin ymmärtämistaidot (kuullun  
ja luetun ymmärtäminen) ja sitten tuottamistaidot (puhuminen ja kirjoittaminen).  

Tuottamistaitojen tulokset esitetään suoraan taitotasoina, ymmärtämistaitojen 
tulokset sekä taitotasoina että osin myös ratkaisuosuuksina. Ymmärtämistaito-
jen raportoinnissa pääpaino on oppilaiden saavuttamien taitotasojen kuvailussa 
ja siinä, kuinka suuri osuus oppilaista saavutti vähintään hyvän osaamisen tai-
totason ja kuinka suuri osuus heistä jäi sen alle.  

Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään 
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 
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Oppilaat selviytyivät B-ranskan tehtävistä keskimäärin hyvin. Eniten vähintään 
ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli luetun ymmärtämistehtävissä, missä oppi-
laista 82 prosenttia ylsi vähintään taitotasolle A1.3. Seuraavaksi eniten ylemmän 
tavoitetason saavuttaneita oli puhumistehtävissä, missä 66 prosenttia oppilaista ylsi 
vähintään taitotasolle A1.2. Kirjoittamistehtävissä vähintään ylemmän tavoitetason 
saavutti 61, kuullun ymmärtämistehtävissä 52 prosenttia oppilaista. 

Oppilaiden tyypillisimmät taitotasot olivat luetun ymmärtämistehtävissä A1.3, kuul-
lun ymmärtämistehtävissä A1.2 ja puhumistehtävissä A1.2. Kirjoittamistehtävissä 
taitotasoille A1.1 ja A1.2 sijoittui lähes yhtä suuri osuus oppilaista. Tyttöjen ja poi-
kien tuloksissa suurimmat erot olivat kuullun ymmärtämis- ja kirjoittamistehtävissä. 
Kuullun ymmärtämistehtävissä pojista 57 ja tytöistä 46 prosenttia ylsi taitotasol-
le A1.2. Myös kirjoittamistehtävissä tytöt menestyivät poikia paremmin: vähintään 
ylemmän tavoitetason saavutti tytöistä 65, pojista 46 prosenttia.

Sukupuolen lisäksi myös vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys oppilai-
den tuloksiin. Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä ylemmän tavoite-
tason alle jäi ei-ylioppilasvanhempien ja yhden ylioppilasvanhemman lapsia runsas 
kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin ylioppilasvanhempien lapsia. Van-
hempien koulutustaustan yhteys oppilaiden tuloksiin oli selkeä myös korkeimman 
taitotason saavuttaneissa: luetun ymmärtämistehtävissä taitotason A2.2 saavutti vii-
dennes ylioppilasvanhempien, kahdeksan prosenttia ei-ylioppilasvanhempien lap-
sista. Ylemmän tavoitetason puhumistehtävissä ylitti ylioppilasvanhempien lapsista 
17 ja kirjoittamistehtävissä 15 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin ei-ylioppilas-
vanhempien tai yhden ylioppilasvanhempien lapsista. 

Oppilaan jatko-opintosuunnitelmat näkyivät kaikkien osataitojen tuloksissa. Ym-
märtämistaidoissa erot ryhmien välillä olivat erityisen suuret kaikkein alimmille tai-
totasoille jääneiden osuuksissa. Ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä ylemmän 
tavoitetason alapuolelle jäi kuullun ymmärtämistehtävissä noin 30 ja luetun ym-
märtämistehtävissä noin 18 prosenttiyksikköä lukioon pyrkineitä suurempi osuus. 
Puhumistehtävissä ero lukioon pyrkineiden eduksi oli noin 40 prosenttiyksikköä, 
kirjoittamistehtävissä hieman pienempi. Ymmärtämistaitojen tyypillisimmissä taito-
tasoissa ei ollut oppilaan jatko-opintosuunnitelmien mukaisia eroja, tuottamistai-
doissa lukioon pyrkineiden tyypillisin taitotaso oli A1.2, ammatilliseen koulutuk-
seen pyrkineiden A1.1. 

Oppilaan viimeksi saamalla ranskan kielen arvosanalla oli selkein yhteys kirjoitta-
mistehtävissä menestymiseen, ymmärtämis- ja puhumistaidoissa yhteys oli heikom-
pi. Myös läksyihin käytetyn ajan vaikutus näkyi tuloksissa: heikoiten eri osataidois-
sa menestyivät ne, jotka eivät käyttäneet läksyihin aikaa lainkaan.
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Myös koulun alueellinen sijainti näkyi oppilaiden tuloksissa. Parhaiten ymmärtä-
mistehtävissä menestyivät Etelä-Suomen, heikoiten Itä-Suomen oppilaat. Puhumis-
tehtävissä eniten taitotason A1.1 alle jääneitä oli Itä-Suomessa, kirjoittamistehtävissä 
Lounais-Suomessa. Kuntatyypeittäin tarkasteltuna parhaimmat tulokset saatiin kau-
punkimaisissa, sitten maaseutumaisissa ja kolmanneksi parhaimmat taajaan asu-
tuissa kunnissa. 

Koulun opetuskielen yhteys oppilaan kielitaitoon oli selkeä: suomenkielisten kou-
lujen oppilaiden osuus vähintään ylemmälle tavoitetasolle yltäneiden joukossa oli 
kuullun ymmärtämistehtävissä 17, puhumistehtävissä kymmenen ja kirjoittamisteh-
tävissä seitsemän prosenttiyksikköä ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osuutta 
alhaisempi. Luetun ymmärtämistehtävissä ero oli yksi prosenttiyksikkö.

1. Kuullun ymmärtäminen ja luetun ymmärtäminen  
Kuullun ymmärtämisen tehtävät suoritti 1 194 oppilasta. Kuullun ymmärtä-
misosioita oli yhteensä 24, joista 14 oli monivalinta- ja 10 avotehtäviä. Tehtävien 
maksimipistemäärä oli 28, joista 14 pistettä oli mahdollista saada monivalinta-
tehtävistä ja 14 pistettä avotehtävistä. Tulosten analysointivaiheessa tehtäväosi-
oista jouduttiin poistamaan kolme huonosti toiminutta monivalintaosiota, joten 
maksimipistemääräksi tuli 25 (11 pistettä monivalintatehtävistä ja 14 pistettä 
avotehtävistä). 

Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli 
52 prosenttia. Tämä vastaa muissa oppimistulosten arvioinneissa noudatettua 
kokeiden yleistä vaikeustasoa (Metsämuuronen 2009). Tehtävätyypeistä moni-
valintatehtävät osoittautuivat oppilaille selkeästi avotehtäviä helpommiksi: mo-
nivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 65 prosenttia, avotehtävien 41 prosenttia. 

Kuviossa 54 on esitetty oppilaiden kuullun ymmärtämistehtävissä saamien rat-
kaisuosuuksien jakauma ja hajonta. Vaaka-akselilla on kuvattu keskimääräinen 
ratkaisuosuus ja pystyakselilla oppilasmäärä. Ratkaisuosuuksien mediaani oli 
52, eli keskiarvon molemmille puolille jäi yhtä paljon oppilaita. Ratkaisuosuuk-
sien hajonta oli suuri (16,65) ja oppilaiden saama pistemäärä vaihteli runsaasti 
nollan ja maksimipistemäärän (25 pistettä) välillä. Täydet pisteet sai yksi oppi-
las. Oppilaista 39 sai tehtäväosioista viidenneksen tai vähemmän oikein.
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Kuvio 54. Oppilaiden ratkaisuosuudet B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä.

Kuullun ymmärtämistehtävien kokonaisreliabiliteetti oli hyvä (0,72), sillä op-
pimistulosten arvioinneissa yleisesti käytetty Cronbachin alfan alaraja hyvälle 
on 0,60. Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna avotehtävien reliabiliteetti (0,62) oli 
hieman monivalintatehtävien reliabiliteettia (0,53) korkeampi.

Luetun ymmärtämisen tehtävät suoritti 1 193 oppilasta. Luetun ymmärtä-
misessä oli yhteensä 25 osiota, joista 12 oli monivalinta- ja 13 avotehtäviä. 
Tehtävien maksimipistemäärä oli 34, joista 12 pistettä oli mahdollista saada 
monivalintatehtävistä ja 22 pistettä avotehtävistä. Tulosten analyysivaiheessa 
jouduttiin poistamaan kaksi monivalintaosiota, joten maksimipistemääräksi tuli 
32 (10 pistettä monivalintatehtävistä ja 22 pistettä avotehtävistä). 

Luetun ymmärtämistehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 prosenttia. 
Tehtävätyypeistä monivalintatehtävät olivat oppilaille selkeästi avotehtäviä hel-
pompia: monivalintatehtävien ratkaisuosuus oli 66 prosenttia, avotehtävien 46. 

Kuviossa 55 on esitetty luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksien ja-
kauma. Vaaka-akselilla on kuvattu ratkaisuosuus ja pystyakselilla oppilasmäärä. 
Mediaani oli 50 eli jakauma oli hieman vasemmalle vino. Oppilaista kukaan ei 
saanut täysiä pisteitä, korkein pistemäärä oli 31, ja sen sai yksi oppilas. Viiden-
neksen tai vähemmän pisteitä sai 20 oppilasta. Tässä yhteydessä onkin hyvä 
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huomata, että luetun ymmärtämistehtävien maksimipistemäärästä 69 prosenttia 
kertyi avotehtävistä, jotka osoittautuivat oppilaille monivalintatehtäviä huomat-
tavasti haastavammiksi. 

Luetun ymmärtämistehtävissä ratkaisuosuuksien hajonta oli samaa suuruusluok-
kaa kuin kuullun ymmärtämistehtävissäkin (16,31). Jakauma oli myös varsin 
epäsymmetrinen, sillä luetun ymmärtämistehtävissä hyvin menestyneitä oli sel-
keästi enemmän kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Myös alle 20 prosentin rat-
kaisuosuuden jäi suurempi joukko oppilaita kuin kuullun ymmärtämistehtävissä.   

Kuvio 55. Oppilaiden ratkaisuosuudet B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä.

Luetun ymmärtämistehtävien kokonaisreliabiliteetti oli hyvä (0,77), sillä oppi-
mistulosten arvioinneissa yleisesti käytetty Cronbachin alfan alaraja hyvälle on 
0,60. Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna avotehtävien reliabiliteetti (0,74) oli mo-
nivalintatehtävien reliabiliteettia (0,47) huomattavasti korkeampi.

Ymmärtämistaidot taitotasoina
Oppilaiden tulokset luetun ja kuullun ymmärtämistehtävissä voitiin ilmoittaa 
taitotasoina sen jälkeen kun yksittäisten osioiden vaikeustaso oli määritelty (ks. 
luku 1.3.6). Arvioinnissa käytetyn menettelyn tuloksena saatiin tyypillisten, hy-
vin kyseisen tason tehtävistä suoriutuneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus 
kullakin taitotasolla. Sen sijaan juuri ja juuri kyseisen taitotason rajan ylittänei-
den oppilaiden (ns. minimitaso) prosentuaalista osuutta ei määritelty.
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Tehtäväosioiden vaikeustason määrittelyn tuloksena päädyttiin kuullun ja lu-
etun ymmärtämistehtävien tuloksissa seuraavaan, oppilaiden saavuttamia tai-
totasoja kuvaavaan jakaumaan. Taitotasoja eroteltiin vain neljä, sillä taitotasol-
le A1.1 sijoittuvia tehtäväosioita ei enää taitotasoille sijoittamisen (Bookmark) 
seurauksena ollut. 

Kuvio 56. B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot.

Kuullun ymmärtämistehtävissä kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat saa-
vuttivat vähintään alemman tavoitetason A1.2, sillä taitotasolle A1.1 sijoittu-
via tehtäviä ei ollut ranskan lyhyessä oppimäärässä mahdollista laatia riittävää 
määrää. Taitotaso A1.2 oli myös oppilaiden tyypillisin taitotaso. Opetussuun-
nitelman perusteissa määritellyn ylemmän tavoitetason A1.3 saavutti oppilais-
ta runsas puolet. Neljännes oppilaista ylsi kuullun ymmärtämistehtävissä erin-
omaiseen tulokseen (taitotasolle A2.1 tai A2.2). 

Kaikki arviointiin osallistuneet oppilaat saavuttivat myös luetun ymmärtämis-
tehtävissä vähintään alemman tavoitetason A1.2., sillä taitotasolle A1.1 sijoit-
tuvia tehtäväosioita ei ollut mahdollista laatia riittävää määrää. Vähintään ylem-
män tavoitetason A1.3 saavutti runsas kahdeksan oppilasta kymmenestä. Taso 
A1.3 oli myös oppilaiden tyypillisin taitotaso. Erinomaiseen osaamiseen (taito-
tasolle A2.1 tai A2.2) luetun ymmärtämistehtävissä ylsi 44 prosenttia oppilaista.
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2. Puhuminen ja kirjoittaminen 
Puhumistehtävät suoritti kussakin otoskoulussa enintään kahdeksan op-
pilasparia. Yhteensä puhumisen arviointiin osallistui 944 oppilasta, mikä oli  
78 prosenttia B-ranskan koko oppilasmäärästä. 

Lähes kaikki otosoppilaat (93 %) ylsivät puhumistehtävissä vähintään alem-
malle tavoitetasolle A1.1. Vähintään ylemmän tavoitetason A1.2 saavutti kaksi 
oppilasta kolmesta. Oppilaista 38 prosenttia ylsi jopa erinomaiseen osaamiseen 
(taitotaso A1.3 tai enemmän). Alemman tavoitetason alle jäi seitsemän oppilasta 
sadasta. Neljän tehtävän keskiarvosta muodostettu, tyypillisin puhumistehtävis-
sä saavutettu taitotaso oli A1.2, jolle ylsi lähes kolmannes oppilaista. Kuviossa 
57 on esitetty oppilaiden puhumistehtävissä saavuttamien taitotasojen jakauma.

Kuvio 57. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot.

Jos verrataan oppilaiden eri tehtävätyypeissä saamia tasoarvioita toisiinsa, niin 
kaikissa arvioiduissa oppimäärissä yhteinen itsensä esittelytehtävä (tehtävä 1) 
osoittautui oppilaille tehtävistä helpoimmaksi. Kolme oppilasta neljästä ylsi teh-
tävässä vähintään ylemmälle tavoitetasolle A1.2. Taitotaso A1.2 oli myös tyypil-
lisin taitotaso, ja sen saavutti runsas neljännes oppilaista. Alemman tavoitetason 
A1.1 alle jäi oppilaista viisi prosenttia.

Tehtävä 2, jossa oppilaat tapasivat toisensa kaupungilla, oli oppilaille jo hieman 
haastavampi kuin itsensä esittelytehtävä: 65 prosenttia oppilaista saavutti siitä 
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vähintään ylemmän tavoitetason. Tyypillisin taitotaso oli A1.1, jolle ylsi runsas 
neljännes oppilaista. Alemman tavoitetason alle jäi kahdeksan oppilasta sadasta.  

Tehtävässä 3 aiheena oli tien neuvominen rautatieasemalle. Tämä tehtävä osoit-
tautui oppilaille puhumistehtävistä haastavimmaksi: runsas puolet oppilaista 
ylsi siinä vähintään ylemmälle tavoitetasolle. Tyypillisin taitotaso oli A1.1, jonka 
saavutti vajaa kolmannes oppilaista. Alemman tavoitetason alle jäi oppilaista  
18 prosenttia.  

Tehtävässä 4 oppilaat olivat kahvilan terassilla Pariisissa. Toinen oppilaista esitti 
suomalaista ja toinen ranskalaista nuorta. Lähes kuusi oppilasta kymmenestä 
ylsi tässä tehtävässä vähintään ylemmälle tavoitetasolle. Tyypillisin taitotaso oli 
jälleen A1.1, ja sen saavutti lähes kolmannes oppilaista. Alemman tavoitetason 
alle jäi oppilaista 11 prosenttia. 

Taulukkoon 44 on koottu puhumistehtävien tulokset taitotasoittain ja tehtä-
vittäin sekä neljän eri tehtävän yhteenlaskettuna taitotasona. Taulukossa on 
myös ilmoitettu vähintään ylemmän tavoitetason ylittäneiden ja alittaneiden op-
pilaiden prosentuaaliset osuudet tehtävittäin. Opetussuunnitelman perusteissa 
määritelty ylempi tavoitetaso on tummennettu. Taulukon lukuja tarkasteltaessa 
kannattaa siksi muistaa, että mikäli oppilaiden tuloksia tarkastellaan suhteessa 
alempaan tavoitetasoon A1.1, niin tavoitetason ylittäneiden oppilaiden osuus 
tehtävittäin, tien neuvomistehtävää lukuun ottamatta, nousee jopa yli 90 pro-
senttiin.
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Taulukko 44. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.

Saavutettu taitotaso Tehtävä 1: 
Esittely

Tehtävä 2: 
Kaupungilla

Tehtävä 3: 
Tien 

neuvominen

Tehtävä 4:
Kahvilassa

Puhumis-
tehtävät 
yhteensä

% oppilaista % oppilaista % oppilaista % oppilaista % oppilaista

Alle A1.1 5,1 7,6 18,3 11,3 6,9

A1.1 20,1 27,3 30,5 31,7 26,6

A1.2 27,3 26,3 21,1 26,2 28,9

A1.3 25,8 20,8 17,7 19,3 21,2

A2.1 14,9 12,7 8,9 8,0 12,5

A2.2 5,7 4,9 2,7 2,8 3,3

B1.1 1,0 0,4 0,8 0,8 0,6

B1.2 0,1 - - - -

Vähintään ylemmän 
tavoitetason saavut-
taneet

74,8 65,1 51,2 57,0 66,5

Ylemmän tavoite-
tason alle jääneet 25,2 34,9 48,8 43,0 33,5

Tavoitteet savutettiin Hyvin Hyvin Hyvin Hyvin Hyvin

Alemmalla tavoitetasolla A1.1 kielenoppijan puhumistaitojen katsotaan riit-
tävän suppeaan viestintään kaikkein tutuimmissa tilanteissa (Opetushallitus 
2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas

 osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. 
Vuorovaikutus on puhekumppanin varassa, ja puhuja turvautuu ehkä 
äidinkieleen tai eleisiin.

 osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.
 Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia. 
 Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. 
 Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa har-

vat kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä.

Ylemmällä tavoitetasolla A1.2 oppilas 

 osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata hen-
kilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein 
puhekumppanin apua. 
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 osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja 
peruskieliopin aineksia.

 Puheessa on taukoja ja muita katkoksia. 
 Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia.
 Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia vir-

heitä.

Kaiken kaikkiaan otokseen valikoituneet 944 oppilasta selviytyivät puhumis-
tehtävistä varsin hyvin suhteessa opetussuunnitelman perusteissa ilmoitettuihin 
tavoitetasoihin: runsas yhdeksän oppilasta kymmenestä saavutti alemman ta-
voitetason ja lähes seitsemän oppilasta kymmenestä ylemmän tavoitetasonkin. 
Oppilaat siis saavuttivat taitotason, jolla pystytään vastaamaan itseä koskeviin 
yksinkertaisiin kysymyksiin ja viestimään joitain perustarpeita lähiympäristön 
tutuissa vuoropuhelutilanteissa, kuten esimerkiksi kahvilatehtävässä oli tarkoi-
tus tehdä. 

Seuraavassa on annettu esimerkkejä oppilaiden puhesuorituksista eri taitota-
soilla. Litteraateissa käytetyt merkinnät ovat seuraavat:

L1, L2   puhuja
une voi- voiture sanan pätkä (epäröinti)
(naurua)  äänien, ilmeiden ym. kuvailu
-   lyhyt tauko
- -   pitkä tauko
- - -   hyvin pitkä tauko
c’est  [bon  päällekkäin menevä puhe
 [oui 
<party> <noni> muu kuin ranskankielinen sana
<(etunimi)>  piilotetut erisnimet, esim. oppilaiden ja koulujen nimet
XXX   epäselvä kohta, X vastaa yhtä tavua
vas/vais  vaihtoehtoinen litteraatti
il?   epävarma litteraatti
oui/oké?  epävarma litteraatti vaihtoehtoineen
je [ʃueʁ]  epäkonventionaalinen ääntäminen / 
je [ale]   ei selvää, mikä muoto kyseessä
alle[ʁ]   osa sanasta äännetty epäkonventionaalisesti 
[au]revoir
euh, hum, oh  erilaiset interjektiot ja onomatopoeettiset äännähdykset  
   käyttäen ranskalaisia konventioita
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Kaksi ensimmäistä esimerkkiä ovat esittelyvideosta. Kyseessä on kaksi poikaa, 
toinen alemmalta ja toinen ylemmältä tavoitetasolta. 

Esimerkki 1. Esittelyvideo

[tʃe] m’apelle <(etunimi)> [ʃe] quinze an[s] [ʃə] [suis] finlandai[s]

Oppilaan suoritus arvioitiin alemmalle tavoitetasolle A1.1. Oppilas osasi joi-
takin opeteltuja vakioilmauksia, kuten kertoa nimensä ja ikänsä. Hän ei kui-
tenkaan vielä pystynyt vapaaseen tuotokseen. Ääntäminen aiheutti kuulijalle 
suuria ymmärtämisongelmia.

Esimerkki 2. Esittelyvideo

bonjour je m’appelle <(etunimi)> euh j’habite à <(paikkakunta)> je suis - [kuiz] 
an[s] je [vais] à l’école <(koulun nimi)> - et j- je [syis] un maman papa - et et et 
[tu] des (naurua) d- deux frère[s] [et] sœur[s]

Oppilas osasi kertoa itsestään perusasioita, kuten nimen, iän, asuinpaikan ja 
perheenjäsenet. Puheessa oli katkoksia ja epäröintiä. Suoritus arvioitiin ylem-
mälle tavoitetasolle A1.2.

Esimerkki 3. Kaupungilla

L1 bonjour <(etunimi)>
L2 salut ça va
L1 oui ça va bien et [tu]
L2 ça va bien aussi
L1 euh tu as travaillé où <nej> (pudistaa päätään) euh tu as - -
 euh - qu’est-ce qui ton XX euh - - qu’est-ce qu’il ton marche
L2 euh hm aller à ma maison
L1 ah je je marche dans [bytik]
L2 oui euh mh ah aller à ma m- maison mh aur[e]voir
L1 aur[e]voir

Kyseessä oli tyttö-poika-pari. Molemmat saivat suorituksestaan ylemmän tavoi-
tetason A1.2. He osasivat viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja 
vastata vuoropuhelussa. Ääntäminen aiheutti ymmärtämisongelmia ja puheessa 
oli taukoja ja muita katkoksia.
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Esimerkki 4. Tien neuvominen

L2 ah bonjour
L1 bonjour
L2 [eksku:s] moi [tu] connais où est la station
L1 euh oui
L2 oui je cherche station à j- je ne sais pas rue mais tu connais cette
L1 euh c’est dan[s] sa place
L2 ah oui merci
L1 merci
L2 au- aurevoir bonne journée
L1 aurevoir

Tämä pari on esimerkki epäsuhdasta poikaparista: oppilas L1 arvioitiin taito-
tasolle A1.1 ja oppilas L2 taitotasolle A1.3. Oppilas L1 osasi joitain yksittäisiä 
sanoja, mutta ei kyennyt vapaaseen tuotokseen. Oppilas L2 sitä vastoin osasi 
joitain ulkoa opeteltuja ilmauksia, mutta alkeellisessakin puheessa esiintyi pal-
jon peruskielioppivirheitä. 

Esimerkki 5. Kahvilassa

L1 il fait beau aujourd’hui
L2 oui il est très chaud
L1 ah salut je m’appelle <(etunimi)
L2 salut je m’appelle <eiku> (naurua) <no> je suis f[in]landaise 
 <naurua>  et  [j’ai
L1    [et comment tu t’appelles
L2 hm pardon
L1 tu t’appelles comment
L2 <(etunimi)>
L1 [oké
L2 [et toi
L1 [(naurua)
L2 [(naurua) ah je suis désolée (naurua)
L1 ah Finlande c’est à côté du Suède non
L2 oui le capitale est Helsinki
L1 ah oui vous habitez à Paris ou [vu] [ete] seulement en [vakã]
L2 euh je suis à la [vakã] où est Versailles
L1 euh il y a train du Versailles près de du tour Eiffel
L2 euh merci euh je vais à la restaurant avec mon ami - toujours
L1 euh je peux ve- vais avec vous aussi j’ai rien de spécial cet après-midi
L2 oui
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Tytöt saivat tehtävästä erinomaisen arvion A2.1. He selviytyivät yksinkertaisesta 
tilanteesta lyhyin lausein ja osasivat tuottaa joitain tuttuja jaksoja. He hallitsivat 
kaikkein yksinkertaisimman kieliopin ja helposti ennakoitavan perussanaston. 
Ääntäminen oli ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheet aiheuttivat jonkin ver-
ran ymmärtämisongelmia. 

Esimerkki 6. Kahvilassa

L1 ah il fait chaud
L2 oui il fait du soleil aussi
L1 ouh pardon bonjour [ʃe] m’appelle <(etunimi)>
L2 ah bonjour je m’appelle <(etunimi)> je suis finlandais
L1 ouh qu’est-ce que est [le] capitale
L2 le capitale est Helsinki
L1 euh tu [apite] à Paris 
L2 [non] j’ai à [vakaʃion] qu’est-ce que je vais à Versaill[e]
L1 euh mh <apua> <missä> <me> <ollaan> euh - euh prends le train  
 à Eiffel
L2 oh merci je veux faire les magas[in] 
L1 euh ouh je viens avec toi
L2 oui
L1 (naurua)

Oppilaat ylsivät tehtävässä erinomaiseen osaamiseen ja heidät arvioitiin taitota-
solle A2.1. He osasivat aloittaa ja lopettaa yksinkertaisen vuoropuhelun, mutta 
eivät pystyneet ylläpitämään pidempää keskustelua. Puheessa oli paljon vääriä 
aloituksia ja ääntämisvirheitä. 

Kaikki ymmärtämistehtäviin osallistuneet otosoppilaat oli ohjeistettu suoritta-
maan kirjoittamistehtävät. Suorituksia palautui Opetushallitukseen yhteensä 
1 157 oppilaalta (96 % otoksesta). 

Myös kirjoittamistehtävissä valtaosa oppilaista saavutti vähintään alemman ta-
voitetason, vähintään ylemmänkin tavoitetason kuusi oppilasta kymmenestä. 
Erinomaiseen osaamiseen ylsi oppilaista runsas kolmannes. Alemman tavoi-
tetason alle jäi hieman useampi kuin yksi oppilas kymmenestä. Oppilaiden 
tyypillisin, kahden tehtävän keskiarvosta muodostunut taitotaso oli A1.1, jonka 
saavutti oppilaista runsas neljännes. Kuviossa 58 on esitetty oppilaiden kirjoit-
tamistehtävissä saavuttamien taitotasojen jakauma.
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Kuvio 58. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot.

Kirjoittamistehtävistä lyhyempi (kortin lähettäminen lomamatkalta) osoittautui 
oppilaille huomattavasti helpommaksi kuin pitkä kirjoitustehtävä, jossa oppilai-
den piti tehdä Facebook-päivitys tulevista juhlistaan. 

Useampi kuin kuusi oppilasta kymmenestä ylsi lyhyessä kirjoittamistehtävässä 
vähintään ylemmälle tavoitetasolle A1.2. Taitotaso A1.1 oli tyypillisin taitotaso, 
ja sen saavutti neljännes oppilaista, samoin kuin ylemmän tavoitetason A1.2. 
Alemman tavoitetason alle jäi 13 oppilasta sadasta, runsas kolmannes oppilaista  
ylsi erinomaiseen osaamiseen (vähintään taitotasolle A1.3).

Pitkästä kirjoittamistehtävästä oppilaat selviytyivät heikommin kuin lyhyestä, 
sillä vajaa puolet oppilaista ylsi ylemmälle tavoitetasolle. Tyypillisin taitotaso 
oli A1.1, ja sen saavutti vajaa kolmannes oppilaista. Alemman tavoitetason alle 
jäi runsas viidennes oppilaista, erinomaiseen osaamiseen ylsi vajaa neljännes 
oppilaista. 

Taulukkoon 45 on koottu kirjoittamistehtävien tulokset taitotasoittain ja tehtävit-
täin sekä molempien tehtävien yhteenlaskettuna taitotasona. Lisäksi on ilmoitet-
tu vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen 
osuus, samoin kuin sen alle jääneiden oppilaiden osuus. Opetussuunnitelman 
perusteissa määritelty ylempi tavoitetaso on tummennettu. Tässä yhteydessä 
tulee kuitenkin huomata, että mikäli oppilaiden tuloksia tarkastellaan suhtees-
sa alempaan tavoitetasoon, saavutti oppilaista lähes 90 prosenttia tavoitetason, 
pitkässäkin kirjoittamistehtävässä lähes kahdeksan oppilasta kymmenestä.  
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Taulukko 45. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot tehtävittäin.

Saavutettu taitotaso Lyhyt kirjoitustehtävä: 
Kortti

Pitkä kirjoitustehtävä: 
Facebook

Kirjoittamistehtävät 
yhteensä

% oppilaista % oppilaista % oppilaista
alle A1.1 13,2 22,1 12,7
A1.1 25,3 30,0 26,7
A1.2 25,0 23,2 26,2
A1.3 19,6 13,5 19,4
A2.1 11,4 7,3 10,6
A2.2 4,1 2,7 2,6
B1.1 1,3 0,9 1,6
B1.2 - 0,1 -
B2.1 tai yli 0,1 0,1 0,1
Vähintään ylem-
män tavoitetason 
saavuttaneet 

61,5 47,9 60,6

Ylemmän tavoite-
tason alle jääneet

38,5 52,1 39,4

Tavoitteet  
saavutettu

Hyvin Tyydyttävästi Hyvin

Alemmaalla tavoitetasolla A1.1 kielenoppijan kirjoittamistaitojen katsotaan 
riittävän suppeaan viestintään kaikkein tutuimmissa tilanteissa (Opetushallitus 
2004). Taitotasokuvaimin ilmaistuna tämä tarkoittaa, että oppilas

 osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin
 osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin hen-

kilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja
 osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja.
 Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja 

ja ilmauksia.

Ylemmällä tavoitetasolla A1.2 oppilas 
 osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein
 osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään 

(esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilappuja)
 osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin yksin-

kertaisia päälauseita. 
 Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisim-

massakin vapaassa tuotoksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.
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Seuraavassa on esimerkkejä oppilaiden kirjoitussuorituksista eri taitotasoilta 
sekä lyhyestä että pitkästä kirjoitustehtävästä.

Esimerkki 1. Kortti

Coucou!

Le soleil brille et 20° degres.

Oppilas arvioitiin alemmalle tavoitetasolle A1.1. Hän osasi kirjoittaa kielen kir-
jaimet ja joitakin tuttuja sanoja sekä viestiä välittömiä tarpeita lyhyin ilmaisuin.

Esimerkki 2. Kortti

Bonjour mon frére!

Je aime Paris! Grand croissants dans la groissants. Tu et aime pas 
croissants. Fredrika faire du cheval, un petit cheval. Hier je regarde 
Eiffeltower.

Au revoir, à plus.

Johanna

Oppilaan suoritus arvioitiin ylemmälle tavoitetasolle A1.2. Hän osasi kirjoittaa 
muutamia lauseita ja fraaseja itsestään sekä hyvin yksinkertaisia päälauseita.
 
Esimerkki 3. Kortti

Bonjour mon amie!

Je suis en Paris! Je adore la ville, c’est tres joli. Le soleil est belle et je 
suis très heureux! Le louvre est super! Da Vinci est magnifique. Je ne 
comprends rien, mais c’est chouette.

Je t’aime

Julia
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Kortti on esimerkki erinomaiseksi arvioidusta suorituksesta (A2.1). Oppilas 
osasi kirjoittaa lyhyen, yksinkertaisen viestin sekä luettelomaisen kuvauksen 
matkastaan. Hän osasi käyttää yksinkertaisia sidossanoja (et) ja liittää niillä rin-
nasteisia lauseita toisiinsa. Kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet olivat 
melko oikein. 

Kaksi seuraavaa esimerkkiä ovat pitkästä kirjoittamistehtävästä, jossa oppilaan 
piti kirjoittaa Facebookiin tulossa olevista juhlistaan.

Esimerkki 4. Facebook

Le Grand Party

Le party est sur le quatre julie, dix heurs de la soir. Il est dans l’éco-
lé. Le cost est huit euro per person plus un bottle du limonade. Tout le 
monde est invité.

Suoritus arvioitiin taitotasolle A1.2. Oppilas osasi kertoa lyhyesti pyydetyt asiat. 
Ulkoa opetellut fraasit olivat oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmassakin tuo-
toksessa esiintyi hyvin paljon kaikenlaisia virheitä. 

Esimerkki 5. Facebook

Bonsoir à tout le monde!

Je vais avoir une fête pour notre classe (douze garçons et quince filles). 
Nous bouvons du coca ou de l’eau, mais ne pas de la bière ou du vin. 
Nous mangeons du viends. On peut chanter ou danser, par example. 
”À quelle heure?” Tu peux arriver à six heures. Cette fête termine à 
douze heures. Ma maison situé dans l’ouest de la Paris. Tu dois por-
ter les lunettes de soleil! Tu dois aussi avoir les cheveux roux. Tu dois 
avoir les croissants. Bienvenue!

Oppilaan suoritus arvioitiin taitotasolle A2.2, eli se on esimerkki erinomaisesta 
osaamisesta. Oppilas osasi kirjoittaa lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tulossa 
olevista juhlistaan. Hän osasi käyttää vaihtelevia lauserakenteita, hallitsi perus-
sanaston ja yksinkertaisia rakenteita, mutta tuotti joitakin kömpelöitä ilmauksia.
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Yhteenveto oppilaiden saavuttamasta kielitaidosta osataidoittain
Kaikkien neljän kielitaidon osa-alueen tulokset on koottu taulukkoon 46. Ope-
tussuunnitelman perusteissa määritelty ylempi tavoitetaso on kussakin osatai-
dossa tummennettu. Lisäksi taulukossa on ilmoitettu kunkin taidon arviointiin 
osallistuneiden oppilaiden lukumäärä, eri taitotasoille sijoittuneiden oppilaiden 
prosentuaaliset osuudet sekä ylemmän tavoitetason ylittäneiden ja sen alle jää-
neiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet. Ymmärtämistehtävissä ei ollut tai-
totasolle A1.1 sijoittuneita tehtäväosioita, kirjoittamis- ja puhumistehtävissä on 
taitotason A2.2 ja sitä korkeammalle arvioitujen oppilaiden osuudet yhdistetty, 
jotta vertailtavuus ymmärtämistaitojen jakaumaan olisi helpompaa. Tässä yhte-
ydessä on syytä huomata, että taulukossa on käytetty tavoitetason ylittäneiden 
ja alittaneiden oppilaiden kriteerinä opetussuunnitelman perusteiden ylempää 
tavoitetasoa, mikä osaltaan vaikuttaa tavoitetason ylittäneiden ja alittaneiden 
oppilaiden prosentuaalisiin osuuksiin.

Taulukko 46. B-ranskan tulokset osataidoittain.

Taitotasot Kuullun ymmärtä-
mistehtävät (%)

Luetun ymmärtä-
mistehtävät (%)

Puhumistehtävät 
(%)

Kirjoittamis-
tehtävät 

(%)

alle A1.1 6,9 12,7

A1.1 26,6 26,7

A1.2 48,3 17,7 28,9 26,2

A1.3 26,9 37,8 21,2 19,4

A2.1 19,5 31,1 12,5 10,6

A2.2 5,3 13,2 3,9 4,3

Vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneet:

A1.2 66,5 60,6

A1.3 51,7 82,3

Ylemmän tavoitetason alle jääneet:

48,3 17,7 33,5 38,4

Oppilaita yht. 1 194 1 193 944 1 157

Tavoitteet 
saavutettu

Hyvin Hyvin Hyvin Hyvin

Eniten vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli luetun ymmärtämis-
tehtävissä, missä useampi kuin kahdeksan oppilasta kymmenestä ylsi vähintään 



192

taitotasolle A1.3. Seuraavaksi eniten ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli pu-
humistehtävissä, missä noin kaksi oppilasta kolmesta ylsi vähintään taitotasol-
le A1.2, kirjoittamistehtävissä hieman harvempi. Vaikein osataito oppilaille oli 
kuullun ymmärtäminen, missä vain hieman yli puolet oppilaista saavutti ylem-
män tavoitetason. Tämä olikin täysin odotettua, sillä kieliopintojen alkuvaihees-
sa erityisesti puheen ymmärtäminen on ranskan kielessä oppijoille vaikeaa.  

Jos kaikkien neljän osataidon suorittaneiden oppilaiden saavuttamia tuloksia 
tarkastellaan suhteessa opetussuunnitelman alempaan tavoitetasoon, osoittau-
tui kirjoittaminen oppilaille osataidoista haastavimmaksi. Kuullun ja luetun ym-
märtämistehtävissä 100 prosenttia oppilaista ylsi alemmalle tavoitetasolle A1.2, 
puhumistehtävissä alemman tavoitetason A1.1 saavutti 93 ja kirjoittamistehtävis-
sä 87 prosenttia oppilaista. 

Kielitaidon osa-alueiden keskinäiset korrelaatiot taitotasoittain tarkasteltuna 
vaihtelivat jonkin verran. Vahvin yhteys oli puhumisen ja kirjoittamisen välillä 
(0,66), heikoin puhumisen ja kuullun ymmärtämisen välillä (korrelaatio 0,40). 
Puhumisen ja kuullun ymmärtämisen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että oppilaat saivat puhumistehtävistä korkeamman taitotason kuin he saivat 
kuullun ymmärtämistehtävistä samantasoisella osaamisella, tai päinvastoin.

Kielitaitoprofiilit
Ranskan lyhyen oppimäärän otosoppilaista noin 75 prosenttia teki kaikkien 
neljän osataidon tehtävät, joten puhumiskokeeseen osallistuneiden oppilaiden 
taitotasojakauman voi olettaa vastaavan varsin hyvin koko otosjoukon taitota-
sojakaumaa. 

Kaikkien neljän osataidon tehtävät tehneiden oppilaiden (n = 908) kielitaidon 
vahvuuksia selvitettiin katsomalla, millä eri yhdistelmillä he saavuttivat vähin-
tään ylemmän tavoitetason. Osittaisen viestintätaidon hyväksyminen on kat-
sottu askeleeksi kohti oppijan monikielisen ja monikulttuurisen kompetenssin 
tunnustamista. Yksi konkreettinen työkalu tähän suuntaan on Eurooppalainen 
kielisalkku, jonka avulla oppijan on mahdollista dokumentoida kielitaitonsa 
asteittainen kehittyminen myös kielitaidon osa-alueittain. (Eurooppalainen vii-
tekehys 2004, 239.)     

Kaikissa neljässä osataidossa vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneita op-
pilaita oli 908 oppilaan joukosta yli kolmannes. Kuusi oppilasta sadasta ei saa-
vuttanut yhdessäkään osataidossa vähintään ylempää tavoitetasoa. Jos oppilas 
saavutti yhdessä osataidossa ylemmän tavoitetason, kyseinen taito oli yleisim-
min luetun ymmärtäminen. Kaksi ylempää tavoitetasoa saavuttaneilla yleisin 
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yhdistelmä oli puhuminen ja luetun ymmärtäminen, kolme osataitoa saavutta-
neilla kirjoittaminen, puhuminen ja luetun ymmärtäminen. Alla olevaan tauluk-
koon on koottu eri yhdistelmien frekvenssit ja prosentuaaliset osuudet kaikki 
neljä osataitoa tehneiltä oppilailta. 

Taulukko 47. Oppilaiden kielitaitoprofiilit B-ranskassa.

Osataidot, joissa ylempi tavoitetaso saavutettiin (N = 908) Frekvenssi Oppilaita %

Ei yhtään ylempää tavoitetasoa  54 6

Yksi ylempi tavoitetaso
- luetun ymmärtäminen
- puhuminen
- kirjoittaminen
- kuullun ymmärtäminen

Yhteensä

99
24
10

8

141

10,9
2,6
1,1
0,9

15,5

Kaksi ylempää tavoitetasoa 
- puhuminen + luetun ymmärtäminen
- kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + puhuminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen

Yhteensä

56
46
31
18
14

5

170

6,2
5,1
3,4
2,0
1,5
0,6

18,7

Kolme ylempää tavoitetasoa
- kirjoittaminen + puhuminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- puhuminen + kuullun ymmärtäminen + luetun ymmärtäminen
- kirjoittaminen + puhuminen + kuullun ymmärtäminen

 Yhteensä

130
40
36
14

220

14,3
4,4
4,0
1,5

24,2

Kaikissa ylempi tavoitetaso 323 35,6

Se, että oppilaat menestyivät heikoiten nimenomaan kuullun ymmärtämisteh-
tävissä, on linjassa esimerkiksi yleisten kielitutkintojen perustason (A1–A2) tut-
kinnon tulosten kanssa. Myös yleisissä kielitutkinnoissa kuullun ymmärtäminen 
on se kielitaidon osa-alue, missä kielitaidon alkuvaiheessa olevat osallistujat 
saavat muita osataitoja heikompia tuloksia. 
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3.3.1 Oppilaiden taustatekijöiden yhteydet kielitaitoon
Seuraavaksi kuvaillaan, millainen yhteys oppilaan taustatekijöillä, kuten suku-
puolella, vanhempien koulutustaustalla, oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla, 
koulun alueellisella sijainnilla, ranskan kielen viimeisimmällä arvosanalla sekä 
oppilaan ranskan kielen läksyihin käyttämällä ajalla oli saavutettuun kielitaitoon. 

Sukupuoli ja kielitaito
Ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksissa oli jonkin verran eroja tyttöjen ja poiki-
en välillä. Kuullun ymmärtämistehtävissä erot olivat merkitseviä (p < 0,01) 
tyttöjen ratkaisuosuuden ollessa kolme prosenttiyksikköä poikien ratkaisu-
osuutta korkeampi (tytöt 52 %, pojat 49 %). Taitotasoittain tarkasteltuna sekä 
tyttöjen että poikien tyypillisin taitotaso oli alempi tavoitetaso A1.2. Ylemmän 
tavoitetason A1.3 saavutti 54 prosenttia tytöistä ja 43 prosenttia pojista. Alem-
malle tavoitetasolle (A1.2 tai alle) jääneissä oppilaissa oli näin ollen poikia 11 
prosenttiyksikköä enemmän kuin tyttöjä. Kiitettävään osaamiseen (vähintään 
A2.1) ylsi tytöistä 27 ja pojista 18 prosenttia.

Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuksissa ero tyttöjen ja poikien vä-
lillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (tytöt 52 %, pojat 50 %). Taitotasoittain tar-
kasteltuna sekä tyttöjen että poikien tyypillisin taitotaso oli ylempi tavoitetaso 
A1.3, jonka saavutti tytöistä 84 ja pojista 78 prosenttia. Pojista alemmalle tavoi-
tetasolle jäi kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin tytöistä. Luetun ymmärtä-
mistehtävissä kiitettävään osaamiseen ylsi tytöistä 45 ja pojista 43 prosenttia.

Kuvio 59. B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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Yhteenvetona ymmärtämistaitojen tuloksista voidaan todeta, että sukupuolten 
väliset erot olivat suurimmat kuullun ymmärtämistehtävissä taitotasolle A1.2 tai 
sen alle jääneiden oppilaiden prosentuaalisissa osuuksissa. 

Tuottamistehtävissä erot tyttöjen ja poikien välillä olivat tilastollisesti merkit-
seviä (p < 0,001). Puhumistehtävissä tyttöjen ja poikien tyypillisin taitotaso 
oli ylempi tavoitetaso. Vähintään taitotasolle A1.2 ylsi noin seitsemän tyttöä 
kymmenestä, pojista noin kuusi kymmenestä. Alemman tavoitetason A1.1 alle 
jäi pojista joka kymmenes, tytöistä kuusi oppilasta sadasta. Kiitettävän osaami-
sen (vähintään A1.3) saavutti tytöistä 42, pojista 27 prosenttia. Suurimmat erot  
(p < 0,001) saavutetuissa taitotasoissa sukupuolittain olivat taitotasolla A2.1, 
jolla tyttöjen osuus oli 11 prosenttiyksikköä poikien osuutta suurempi. 

Kuvio 60. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.
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Kirjoittamistehtävissä tyttöjen tyypillisin taitotaso oli A1.2, poikien yhtä tai-
totasoa alhaisempi. Ylemmän tavoitetason A1.2 ylitti tytöistä 65, pojista 46 pro-
senttia. Alemman tavoitetason A1.1. alle jäi pojista lähes viidennes, tytöistä yksi 
oppilas kymmenestä. Erinomaiseen osaamiseen (vähintään A1.3) ylsi tytöistä 
kaksi, pojista yksi oppilas viidestä. 

Kuvio 61. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolittain.

Suurimmat erot tyttöjen ja poikien välillä olivat alimman tavoitetason saavutta-
neiden osuuksissa, sillä taitotasolle A1.1 jääneistä poikien osuus oli 11 prosent-
tiyksikköä tyttöjen osuutta suurempi. 

Tuottamistaidoista voidaan yhteenvetona todeta, että pojissa oli huomattava 
osuus sekä kirjoittamis- että puhumistehtävissä kaikkein alhaisimman taitota-
son saaneita. Tytöissä sen sijaan oli runsaasti sellaisia, joiden osaaminen sekä 
kirjoittamis- että puhumistehtävissä arvioitiin erinomaiseksi suhteessa opetus-
suunnitelman perusteissa ilmaistuihin tavoitteisiin. 

Kuvioon 62 on koottu vähintään ylemmän tavoitetason ylittäneiden ja sen alle 
jääneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet sukupuolittain.
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Kuvio 62. Vähintään ylemmän tavoitetason B-ranskassa saavuttaneet ja sen alle jääneet oppilaat osatai-
doittain ja sukupuolen mukaan.

Kuten kuviosta 62 ilmenee, oli ylemmän tavoitetason saavuttaneiden osuuksis-
sa pienimmät erot sukupuolten välillä luetun ymmärtämistehtävissä, suurimmat 
kirjoittamistehtävissä. Ylemmän tavoitetason saavuttaneissa sukupuolten väli-
nen ero oli tyttöjen eduksi kirjoittamistehtävissä 19, kuullun ymmärtämisteh-
tävissä 11, puhumistehtävissä yhdeksän ja luetun ymmärtämistehtävissä kuusi 
prosenttiyksikköä.

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden kielitaito
Oppilaista 41 prosentilla molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, vajaalla kol-
manneksella toinen ja 27 prosentilla ei kumpikaan. Noin yhdeksän prosenttia 
oppilaista ei tiennyt, oliko heidän isänsä tai äitinsä ylioppilas, tai jätti muuten 
vastaamatta kysymykseen.

Vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys B-ranskan oppimistuloksiin. 
Ne oppilaat, joiden vanhemmista molemmat olivat ylioppilaita, saivat parempia 
tuloksia kaikissa neljässä osataidossa kuin ei-ylioppilasvanhempien lapset. Erot 
olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja efektikooltaan kohtalaisia kuullun 
ymmärtämis- ja luetun ymmärtämistehtävissä (kuullun ymmärtäminen d = 0,54, 
luetun ymmärtäminen d = 0,62), pieniä puhumis- ja kirjoittamistehtävissä (pu-
huminen d = 0,49; kirjoittaminen d = 0,46). 
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Kuullun ymmärtämistehtävissä tyypillisin taitotaso vanhempien koulutus-
taustasta riippumatta oli alempi tavoitetaso A1.2, jolle ylsi noin puolet ei-yli-
oppilasvanhempien tai yhden ylioppilasvanhemman lapsista ja 39 prosenttia 
kahden ylioppilasvanhemman lapsista. Vähintään ylemmän tavoitetason A1.3 
saavutti 61 prosenttia kahden ylioppilasvanhemman lapsista ja lähes puolet 
oppilaista, joiden vanhemmista toinen oli ylioppilas tai ei kumpikaan. Suurim-
mat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutustaustan 
mukaan eriteltynä olivat taitotasoasteikon alimmalla tasolla, jolle jäi ei-yliop-
pilasvanhempien lapsista 14 prosenttiyksikköä suurempi osuus kuin kahden 
ylioppilasvanhemman lapsista.

Myös luetun ymmärtämistehtävissä ylioppilasvanhempien lasten tulok-
set erosivat sellaisten oppilaiden tuloksista, joiden vanhemmista toinen tai ei 
kumpikaan oli ylioppilas. Kahden ylioppilasvanhemman lapsista 89 prosenttia, 
yhden ylioppilasvanhemman lapsista 80 ja ei-ylioppilasvanhempien lapsista  
77 prosenttia saavutti vähintään ylemmän tavoitetason. Alemmalle tavoitetasol-
le jäi kahden ylioppilasvanhemman lapsista yli kymmenen prosenttiyksikköä 
vähemmän kuin ei-ylioppilasvanhempien lapsista. Tyypillisin taitotaso yliop-
pilasvanhempien lapsilla oli A2.1, muilla ryhmillä yhden taitotason alhaisem-
pi. Luetun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen (A2.2 tai yli) ylsi 
kahden ylioppilasvanhemman lapsista 26 prosenttia ei-ylioppilasvanhempien 
lapsia suurempi osuus. 

Kuvio 63. Oppilaiden B-ranskan ymmärtämistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.
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Puhumistehtävissä oppilaiden tyypillisimmät taitotasot erosivat selkeästi van-
hempien koulutustaustan mukaan: ylioppilasvanhempien lapsilla tyypillisimmät 
taitotasot olivat A1.2 ja A1.3, muilla A1.1. Ylioppilasvanhempien lapsista noin 
kolme neljästä ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle, ei-ylioppilasvanhempien 
tai yhden ylioppilasvanhemman lapsista noin kuusi kymmenestä.

Suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutus-
taustan mukaan olivat taitotason A1.3 saavuttaneiden osuuksissa. Ylioppilasvan-
hempien lapsista taitotasolle A1.3 sijoittui reilu neljännes, ei-ylioppilasvanhem-
pien lapsista viidennes ja yhden ylioppilasvanhemman lapsista 17 prosenttia.

Kuvio 64. Oppilaiden B-ranskan puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Myös kirjoittamistehtävissä vanhempien koulutustausta heijastui varsin sel-
keästi oppilaiden saavuttamissa tyypillisimmissä taitotasoissa. Ylioppilasvan-
hempien lapsilla tyypillisin taitotaso kirjoittamistehtävissä oli A1.2 ja sen saa-
vutti noin neljännes kahden ylioppilasvanhemman lapsista. Jos vanhemmista 
toinen tai ei kumpikaan oli ylioppilas, lasten tyypillisin taitotaso oli alempi 
tavoitetaso A1.1. 

Parhaiten kirjoittamistehtävissä menestyivät ylioppilasvanhempien lapset: heis-
tä seitsemän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle, ei-
ylioppilasvanhempien ja yhden ylioppilasvanhemman lapsista 56 prosenttia. 
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Suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa taitotasoissa vanhempien koulutus-
taustan mukaan tarkasteltuina olivat alemmalle tavoitetasolle sijoittuneiden 
osuuksissa. Ylioppilasvanhempien lapsista taitotasolle A1.1 sijoittui viidennes, 
muista ryhmistä lähes kolmannes.

Kuvio 65. Oppilaiden B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Vanhempien koulutustaustan yhteyttä oppilaiden kielitaitoon tarkasteltaessa on 
muistettava, että noin yhdeksän prosenttia B-ranskan otosoppilaista ei tiennyt, 
olivatko heidän vanhempansa ylioppilaita, tai jättivät muusta syystä vastaamatta 
vanhempien koulutustaustaa koskevaan kysymykseen.

Kuviossa 66 on yhteenveto ylemmän tavoitetason saavuttaneiden oppilaiden 
prosentuaalisista osuuksista kussakin osataidossa vanhempien koulutustaustan 
mukaan eriteltynä. 
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Kuvio 66. Vähintään ylemmän tavoitetason B-ranskassa saavuttaneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet 
osataidoittain ja vanhempien koulutustaustan mukaan.

Kuviosta ilmenee, että oppilaista, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppi-
laita, saavutti kaikissa osataidoissa vähintään ylemmän tavoitetason yli 60 pro-
senttia, luetun ymmärtämistehtävissä peräti 89 prosenttia, kirjoittamistehtävissä 
71 ja puhumistehtävissä 77 prosenttia. 

Ei-ylioppilasvanhempien ja yhden ylioppilasvanhemman lapsilla keskinäiset 
erot olivat varsin pienet: luetun ymmärtämistehtävissä neljä, kuullun ymmärtä-
mistehtävissä kaksi ja kirjoittamistehtävissä yhden prosenttiyksikön. Puhumis-
tehtävissä sekä ei-ylioppilasvanhempien että yhden ylioppilasvanhemman lap-
sista 61 prosenttia saavutti vähintään ylemmän tavoitetason. 

Jatko-opintosuunnitelmat ja kielitaito
Oppilaiden tuloksissa oli selkeitä eroja sen mukaan, oliko oppilas ilmoittanut 
hakevansa ensisijaisesti lukioon vai ammatilliseen koulutukseen. Jatko-opin-
tosuunnitelmien ja kielitaidon yhteyttä tarkasteltaessa tulee kuitenkin muistaa, 
että oppilaista 86 prosenttia ilmoitti pyrkivänsä lukioon, ammatilliseen koulu-
tukseen pyrki vain 14 prosenttia. 

Kuullun ymmärtämistehtävissä lukioon pyrkineiden keskimääräinen ratkai-
suosuus (54 %) oli 14 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ammatilliseen koulu-
tukseen pyrkineillä (p < 0,001, d = 0,85). Myös oppilaiden saavuttaman taitota-
son ja jatko-opintosuunnitelmien välinen yhteys oli selkeä: kaikkein alimmalle 
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taitotasolle (A1.2) jääneissä ammatilliseen koulutukseen aikovien osuus oli lähes 
30 prosenttiyksikköä lukioon pyrkineiden osuutta suurempi. Tyypillisin taitota-
so sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä oli kuitenkin A1.2. 

Vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli lukioon pyrkineistä 56 pro-
senttia, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä runsas neljännes.

Luetun ymmärtämistehtävissä erot ryhmien välillä olivat samansuuntaiset: 
lukioon pyrkineiden ratkaisuosuus oli 54, ammatilliseen koulutukseen pyrki-
neiden 40 (p < 0,001, d = 0,90). Taitotasoittain tarkasteltuna erot olivat jälleen 
suurimmat asteikon ääripäissä: taitotason A1.2 saavuttaneiden joukossa am-
matilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus oli runsas kaksi kertaa lukioon 
pyrkineiden osuutta suurempi. Taitotasolla A2.2 lukioon pyrkineiden osuus 
oli puolestaan 13 prosenttiyksikköä ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden 
osuutta suurempi. Tyypillisimmässä taitotasossa (A1.3) ei sen sijaan ollut eroa 
ammatilliseen koulutukseen ja lukioon pyrkineiden välillä, tosin lukioon pyrki-
neiden osuus taitotasoilla A1.3 ja A2.1 oli lähes yhtä suuri.

Vähintään ylemmälle tavoitetasolle ylsi lukioon pyrkineistä 85, ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineistä 67 prosenttia.

Kuvio 67. Oppilaiden saavuttamat taitotasot B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä jatkokou-
lutussuunnitelmien mukaan.

44

28

22

6

15

36 34

15

73

21

6
1

33

51

14

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2

Kuullun ymmärtämistehtävät Luetun ymmärtämistehtävät

Lukio

Ammatillinen

O
su

us
 o

pp
ila

is
ta

 (%
)



203

Puhumistehtävissä (ks. kuvio 68) oppilaiden jatkokoulutussuunnitelmien 
mukaiset erot olivat jälleen erityisen suuret kaikkein alimmilla taitotasoilla: alle 
taitotason A1.1 jääneissä ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden osuus oli 19 
prosenttiyksikköä lukioon pyrkineitä suurempi, alemmalla tavoitetasolla A1.1 
ero ryhmien välillä oli 19 prosenttiyksikköä. Vähintään alemmalle tavoitetasolle 
yltäneissä oli lukioon pyrkineitä 96 ja ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä 
77 prosenttia. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli ylempi tavoitetaso 
A1.2, ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä alempi tavoitetaso A1.1.

Vähintään ylemmän tavoitetason A1.2 ylittäneitä oli lukioon pyrkineistä noin 
seitsemän oppilasta kymmenestä, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä noin 
kolmannes.

Kuvio 68. Oppilaiden B-ranskan puhumistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien mu-
kaan.
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Kirjoittamistehtävissä (ks. kuvio 69) ryhmien väliset erot olivat varsin sa-
mansuuntaiset: suurimmat erot oppilaiden kirjoittamistaidoissa jatkokoulutus-
suunnitelmien mukaan tarkasteltuna olivat alimmille taitotasoille jääneiden 
prosentuaalisissa osuuksissa. Alle taitotason A1.1 jäi lähes kolmannes amma-
tilliseen koulutukseen pyrkineistä, lukioon pyrkineistä vain yksi kymmenes-
tä. Alemmalla tavoitetasolla ero oli 16 prosenttiyksikköä lukioon pyrkineiden 
eduksi. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä oli ylempi tavoitetaso A1.2, am-
matilliseen koulutukseen pyrkineillä alempi tavoitetaso A1.1.

Vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli lukioon pyrkineistä 65, am-
matilliseen koulutukseen pyrkineistä 29 prosenttia.

Kuvio 69. Oppilaiden B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavuttamat taitotasot jatkokoulutussuunnitelmien 
mukaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurimmat erot oppilaiden saavuttamissa 
taitotasoissa jatko-opintosuunnitelmien mukaan eriteltynä olivat taitotasoastei-
kon alimmilla tasoilla, joilla korostui ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden 
suuri osuus.  

Ranskan kielen arvosana ja kielitaito
Oppilaiden kielitaitoa verrattiin myös oppilaan viimeksi saamaan ranskan kie-
len arvosanaan. Kouluarvosanan yhteys ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksiin 
oli kohtalainen (korrelaatiot: kuullun ymmärtäminen 0,55; luetun ymmärtämi-
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nen 0,57). Tuottamistaidoissa yhteys kirjoittamiseen oli korkea (0,67), puhumi-
seen kohtalainen (0,52).

Oppilaiden eri arvosanoilla saamien ratkaisuosuuksien keskiarvot ymmärtämis-
tehtävissä on koottu taulukkoon 48. 

Taulukko 48. Kouluarvosana ja ymmärtämistehtävien ratkaisuosuudet B-ranskassa.

Koulu-
arvo-
sana

Kuullun
 ymmärtämistehtävät

Luetun 
ymmärtämistehtävät

Ymmärtämistehtävät 
yhteensä

N Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N Keski-
arvo

Keski-
hajonta

4 4 34,0 10,58 4 34,4 20,89 4 34,2 15,00

5 51 35,2 12,97 51 36,0 13,44 51 35,7 11,21

6 131 38,3 13,57 131 38,0 12,22 131 38,1 11,00

7 194 44,1 13,67 193 44,2 12,66 193 44,2 11,29

8 300 50,3 14,17 301 50,0 13,16 300 50,2 11,67

9 308 56,8 14,24 307 57,2 13,81 307 57,1 12,27

10 202 66,0 13,75 202 66,9 13,81 202 66,5 12,28

Keskimääräisen ratkaisuosuuden kuullun ymmärtämistehtävissä (52 %) 
saavutti kouluarvosanalla yhdeksän ja kymmenen. Oppilaiden jakaminen arvo-
sanaluokkiin selitti näin ollen kuullun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien vaih-
telusta 30 prosenttia (korrelaatio 0,55).  

Myös luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanoilla yhdeksän ja kymme-
nen ylsi keskimääräiseen 52 prosentin ratkaisuosuuteen. Ranskan kielen ar-
vosanan ja luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuden korrelaatio oli kohtalainen 
(0,57), mikä tarkoitti, että oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti 32 pro-
senttia luetun ymmärtämisen ratkaisuosuuksien vaihtelusta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin se-
litti sekä luetun että kuullun ymmärtämistehtävissä menestymistä lähes yhtä 
paljon: ero oli vain kaksi prosenttiyksikköä luetun ymmärtämistehtävissä me-
nestymisen eduksi. Graafisesti esitettynä kuviot menevät lähes täysin toistensa 
päälle, kuten alla olevasta kuviosta ilmenee. 
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Kuvio 70. Oppilaiden B-ranskan ymmärtämistehtävissä saamat keskimääräiset ratkaisuosuudet eri arvosa-
noilla.
 

Kouluarvosanojen yhteydet oppilaan kuullun ymmärtämistehtävissä saamiin 
taitotasoihin on havainnollistettu kuvioissa 71. 

Kuvio 71. Kouluarvosanan yhteys B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.
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Kuviosta käy ilmi, että esimerkiksi ylemmälle tavoitetasolle A1.3 yltäneiden 
oppilaiden kouluarvosana oli 8,1:n ja 8,4:n välillä. Kiitettävään osaamiseen (tai-
totaso A2.1) saavuttaneiden oppilaiden kouluarvosana oli keskimäärin 8,7:n ja 
9:n välillä, tosin arvosanalla yhdeksän saattoi yltää myös taitotasolle A2.2.  

Luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanan ja arviointitehtävistä suoriutumi-
sen yhteys näytti seuraavanlaiselta:

Kuvio 72. Kouluarvosanan yhteys B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutettuihin taitotasoihin.

Luetun ymmärtämistehtävissä oppilaat saivat heikoimmilla kouluarvosanoilla 
keskimäärin korkeampia taitotasoja kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. Ylem-
män tavoitetason saavuttaneiden oppilaiden kouluarvosana oli keskimäärin 7,6:n 
ja 7,9:n välillä, alemman tavoitetason saavutti jo hieman alle seitsemän arvosa-
nalla, kuullun ymmärtämistehtävissä siihen vaadittiin vähintään arvosana 7,4. 

Myös tuottamistaidoissa ranskan kielen kouluarvosanalla ja arviointitehtävissä 
menestymisellä oli selkeä yhteys, kuten alla oleva taulukko osoittaa.
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Taulukko 49. Kouluarvosana ja B-ranskan tuottamistehtävissä saavutettu keskimääräinen taitotaso.

Kouluarvosana Puhumistehtävät Kirjoittamistehtävät

N Keskimääräinen 
taitotaso

N Keskimääräinen 
taitotaso

4    2 A1.1    3 alle A1.1

5   33 A1.1   45 alle A1.1

6   97 A1.1 120 A1.1

7 156 A1.2 186 A1.1

8 241 A1.2 296 A1.2

9 241 A1.3 303 A1.2

10 167 A1.3 201 A1.3

yht. 937 yht. 1 154

Arvosanaan kahdeksan vaadittiin näin ollen tuottamistaidoissa keskimäärin ta-
son A1.2 osaamista, mikä on opetussuunnitelman perusteissa määritelty ylem-
pi tavoitetaso. Kouluarvosanalla seitsemän sai puhumistehtävissä yhden tai-
totason korkeamman tuloksen kuin kirjoittamistehtävissä, samoin arvosanalla 
yhdeksän. Kirjoittamistehtävissä kouluarvosanalla kuusi ylsi vasta alemmalle 
tavoitetasolle, puhumistehtävissä jo arvosanalla neljä. Kaiken kaikkiaan oppi-
laan ranskan kielen arvosanan yhteys puhumistehtävissä menestymiseen oli 
kohtalainen (korrelaatio 0,52). Oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti 
27 prosenttia oppilaan osaamisesta puhumistehtävissä. 

Ranskan kielen arvosanalla oli vahvempi yhteys kirjoittamis- kuin puhumis-
tehtävissä menestymiseen, sillä oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin selitti 
45 prosenttia oppilaan osaamisesta kirjoittamistehtävissä (korrelaatio 0,67). 

Oppilaiden saavuttaman keskimääräisen taitotason ja ranskan kielen arvosanan 
yhteys tuottamistaidoissa on kuvattu kuviossa 73. Suurimmat erot arvosanan ja 
osaamisen vastaavuudessa olivat arvosanojen neljä ja seitsemän kohdalla. Ar-
vosanan neljä osalta eroa selittää puhumistehtäviin osallistuneiden oppilaiden 
pieni määrä (2 ja 3 oppilasta): kyse oli lähinnä yksittäistapauksista. Sen sijaan 
arvosanan seitsemän osalta oppilaiden osaaminen kirjoittamistehtävissä oli yh-
den taitotason matalampi kuin puhumistehtävissä. 
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Kuvio 73. Kouluarvosanan ja B-ranskan tuottamistehtävissä saavutetun keskimääräisen taitotason yhteys. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että oppilaiden jakaminen arvosanaluokkiin 
selitti eniten kirjoittamistehtävissä, vähiten puhumistehtävissä menestymistä. 
Kouluarvosanan ja osaamisen väliset korrelaatiot ja selitysosuudet on koottu 
taulukkoon 50. 

Taulukko 50. Kouluarvosanan ja osaamisen väliset korrelaatiot ja selitysosuudet B-ranskassa.

Osataito Korrelaatio Selitysaste %

Kuullun ymmärtäminen 0,55 30

Luetun ymmärtäminen 0,57 32

Kirjoittaminen 0,67 45

Puhuminen 0,52 27

Ranskan kielen läksyihin käytetty aika ja kielitaito
Noin kolme oppilasta neljästä ilmoitti käyttävänsä ranskan läksyihin aikaa alle 
puoli tuntia ja 15 prosenttia puolesta tunnista tuntiin. Noin yksi oppilas kym-
menestä ei käyttänyt ranskan kielen läksyihin aikaa lainkaan. Läksyihin käyte-
tyn ajan pituuden yhteys osaamiseen oli yksiselitteinen: jo alle puoli tuntia läk-
syjen tekoon käyttäneiden oppilaiden tulokset olivat selkeästi paremmat kuin 
läksyjään tekemättömien oppilaiden. 
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Kuullun ymmärtämistehtävissä läksyjen tekoon käytetyn ajan pituudella oli 
selkeä yhteys vähintään ylemmälle tavoitetasolle yltäneiden oppilaiden pro-
sentuaalisiin osuuksiin. Niistä oppilaista, jotka eivät käyttäneet läksyihin aikaa 
lainkaan (n = 125), jäi lähes kolme oppilasta neljästä alemmalle tavoitetasolle 
A1.2, alle puoli tuntia läksyihin käyttäneistä alle puolet ja puolesta tunnista tun-
tiin läksyjään tekevistä vain vähän yli kolmannes. Läksyjen tekemiseen käytetyn 
ajan pituudella ei kuullun ymmärtämistehtävissä ollut kuitenkaan vaikutusta 
oppilaiden tyypillisimpään taitotasoon, joka oli kaikissa ryhmissä A1.2. 

Myös luetun ymmärtämistehtävissä läksyihin ei lainkaan aikaa käyttäneiden 
oppilaiden osuus alemman tavoitetason alle jääneissä oli selkeästi suurempi 
kuin läksyjään tehneiden oppilaiden osuus. Tyypillisin taitotaso läksyjä puoles-
ta tunnista tuntiin tehneillä oli A2.1, muilla ryhmillä yhtä taitotasoa alhaisempi. 
Yli tunnin ranskan läksyihin käyttäviä oppilaita oli kuitenkin hyvin vähän (kuu-
si oppilasta), joten heidän muista poikkeavia keskiarvojaan ei ole analysoitu 
tarkemmin.

Myös kirjoittamis- ja puhumistehtävissä tulokset olivat samansuuntaiset: 
parhaimmat tulokset saavuttivat ne oppilaat, jotka käyttivät läksyihin aikaa puo-
lesta tunnista tuntiin, heikoiten menestyivät ne, jotka eivät käyttäneet läksyihin 
aikaa lainkaan. Alle puoli tuntia ja puolesta tunnista tuntiin läksyjään tehneiden 
tyypillisin taitotaso oli sekä kirjoittamis- että puhumistehtävissä ylempi tavoite-
taso A1.2, ei läksyihin aikaa käyttäneillä alempi tavoitetaso A1.1. 

Erot ryhmien välillä olivat erittäin merkitseviä ymmärtämis- ja kirjoittamistehtä-
vissä (p < 0,001) ja merkitseviä (p < 0,01) puhumistehtävissä. 

3.3.2 Oppimisympäristön piirteet ja niiden yhteydet kielitaitoon
Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät kouluympäristön piirteiden lisäksi 
myös opettajan piirteet, käsitykset ja käytänteet.

Kouluympäristön piirteistä esitellään ensin B-ranskan opetusjärjestelyitä ja ope-
tuksen kehittämishankkeita kouluissa sekä oppilaiden, opettajien ja rehtorien 
käsityksiä kouluympäristöstään. Sen jälkeen kuvaillaan opettajan ranskan op-
pitunneilla harjoittamia käytänteitä sekä osallistumista täydennyskoulutukseen. 
Lopuksi raportoidaan koulun alueellisen sijainnin, kuntatyypin ja koulun ope-
tuskielen yhteydet saavutettuun kielitaitoon. Opettajan osalta kuvaillaan ne sei-
kat, joilla oli tilastollisesti merkitsevä yhteys oppilaan kielitaitoon.  
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Kouluympäristön piirteitä
Opetusjärjestelyitä ja opetuksen kehittämishankkeita tiedusteltiin koulujen 
rehtoreille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä. Kyselyn vastausaktiivisuus jäi melko 
matalaksi: arviointiin osallistuneista 102 koulusta vain 62 rehtoria vastasi kyse-
lyyn, mikä tarkoitti noin 61 prosenttia kouluista.

Kyselyyn vastanneiden koulujen oppilasmäärät vuosiluokilla 7–9 vaihtelivat 
12 oppilaasta 865 oppilaaseen. Kouluista 95 prosenttia oli yli sadan oppilaan 
kouluja, vain kolmessa oli alle sata oppilasta. Maahanmuuttajataustaisten oppi-
laiden lukumäärä kouluissa vaihteli suuresti. Enimmillään maahanmuuttajataus-
taisia oppilaita oli 78, mutta kysymykseen vastanneista kouluista 14:ssä heitä ei 
ollut lainkaan.

Opetusresurssien saatavuudessa oli eroja kouluittain. Oppilailla oli mahdolli-
suus päästä tukiopetukseen heti vaikeuksien ilmaannuttua lähes aina yli puo-
lessa ja useimmiten 44 prosentissa kouluja. Joskus tukiopetusta ilmoitti tarjoa-
vansa kaksi prosenttia kouluista. Runsaassa kuudessa koulussa kymmenestä 
kieltenopettajalla oli mahdollisuus käyttää kouluavustajia apunaan. 

Myös kieltenopettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksissa oli koulukohtaisia 
eroja: runsaassa kuudessa koulussa kymmenestä kieltenopettajilla oli rehtorin 
mukaan mahdollisuus osallistua kieltenopetuksen kehittämistä käsittelevään 
täydennyskoulutukseen ilman ansionmenetystä kerran, pari lukuvuodessa. Va-
jaassa kolmanneksessa kouluja täydennyskoulutusmahdollisuuksia oli tarjolla 
kolme kertaa tai useammin lukuvuodessa, seitsemässä prosentissa harvemmin 
kuin kerran lukuvuodessa. 

B-ranskan ryhmäkoko kouluissa oli keskimäärin 12 oppilasta (vaihteluväli 
4–30, hajonta 4,19). Yleisin ryhmäkoko oli kymmenen oppilasta. Kahdeksassa 
koulussa kymmenestä oli erityisesti kielten käyttöön tarkoitettuja luokkatiloja, 
yleisimmin tällaisia luokkatiloja oli neljä (keskiarvo 3,7; vaihteluväli 1–7). Lä-
hes kolmessa koulussa neljästä oppilaat eivät saaneet käyttöönsä uusia kielten 
oppikirjoja joka vuosi. 

Myös ranskan kielen valinnaiskurssien määrä vaihteli kouluittain. Kysymyk-
seen vastanneiden koulujen rehtoreista 16 ilmoitti, että koulussa oli tarjottu 
B-ranskan valinnaiskursseja yhdeksäsluokkalaisille, kahdeksassa koulussa ei. 
Vieraisiin kieliin liittyvää kerho- tai muuta vapaaehtoistoimintaa kouluissa jär-
jestettiin melko vähän: 16 koulussa ei mitään, seitsemässä koulussa kielikerhoja 
oli esimerkiksi englannin ja espanjan kielissä. Kolmessa koulussa oli kansainvä-
lisyyskerhoja, kahdessa yhteistoimintaa ulkomaisen koulun kanssa.
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Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavallisin ilmenemismuoto olivat vanhem-
painillat (42 mainintaa), vanhempain vartti (23), erilaiset arviointi- ja kehitys-
keskustelut (13) ja Wilma/Helmi (12).

Eri aineiden yhteisiä opetusjaksoja toteutettiin kahdeksassa koulussa. Tavalli-
simmin yhteisiä jaksoja oli matematiikassa (viisi mainintaa), vieraissa kielissä 
(neljä mainintaa) ja liikunnassa (kaksi mainintaa). Rehtoreista 17 kertoi kou-
lunsa osallistuneen kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin vuoden 2005 
jälkeen. Yleisimpiä hankemuotoja olivat olleet Kielitivoli (seitsemän mainin-
taa) ja Comenius-hankkeet (neljä mainintaa). Kahdeksan rehtoria ilmoitti, että 
koulu ei ollut osallistunut mihinkään hankkeeseen, ja viidellä rehtorilla ei ollut 
tietoa asiasta. Kotimaisista yhteistyötahoista mainittiin muut oppilaitokset (22), 
erilaiset järjestöt ja yhdistykset (17), seurakunnat (10) ja paikalliset yritykset 
(11). Jonkin verran yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi kunnan nuorisotoimen 
kanssa (viisi mainintaa). Ulkomaalainen ystävyyskoulu oli 11 koululla.

Opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden käsityksiä kouluympäristöstään sel-
vitettiin viiden yhteisen väittämän avulla, jotka koskivat kouluympäristön tur-
vallisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä, yleistä 
koulussa viihtymistä sekä mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen yhteistyö-
hön. Väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat täysin 
eri mieltä ja täysin samaa mieltä.

Vastausten perusteella valtaosa B-ranskan opettajista viihtyi koulussaan. Heidän 
mielestään koulussa oli turvallista ja siellä kohdeltiin tyttöjä ja poikia tasapuo-
lisesti. Yhteistyö kodin ja koulun välillä toimi hyvin. Omiin mahdollisuuksiinsa 
osallistua kansainväliseen yhteistyöhön oli tyytyväisiä yli puolet opettajista. Vä-
hän yli viidenneksellä ei ollut selkeää kantaa asiaan. 

Samat viisi väittämää esitettiin myös rehtoreille. Rehtorien käsitykset olivat lähes 
kaikilla ulottuvuuksilla hieman positiivisemmat kuin opettajien ja oppilaiden 
keskimäärin. Tulee kuitenkin muistaa, että kyselyyn vastasi vain 61 prosenttia 
arviointiin osallistuneiden koulujen rehtoreista. Oppilaiden, opettajien ja reh-
torien käsitysten keskiarvot kouluympäristön piirteistä on esitetty kuviossa 74. 
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Kuvio 74. B-ranskan oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsitysten keskiarvot kouluympäristöstään.

Suurimmat erot oppilaiden, opettajien ja rehtorien käsitysten keskiarvoissa oli-
vat väittämässä, joka koski koulussa viihtymistä. Oppilaat ilmoittivat viihtyvän-
sä koulussa huonoiten, mutta myös he viihtyvät keskimäärin hyvin (keskiarvo 
4,0). Eniten yksimielisiä oppilaat, opettajat ja rehtorit olivat kodin ja koulun 
välisen yhteistyön sujumisesta ja tyttöjen ja poikien tasapuolisesta kohtelusta: 
kaikki kolme ryhmää olivat väittämästä keskimäärin jonkin verran tai täysin 
samaa mieltä.

Koulun alueellinen sijainti ja kielitaito
Koulujen alueellinen otanta tehtiin noudattaen aluehallintovirastojen maakun-
tajakoon perustuvaa toimialuejakoa (liite 3). B-ranskan kielellisissä oppimistu-
loksissa oli kaikissa osataidoissa tilastollisesti merkitseviä eroja sekä alueittain 
että kuntaryhmittäin. Efektikooltaan suurimmat erot olivat puhumistehtävien 
tuloksissa.

Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus AVI-alueilla vaihteli 48 ja  
55 prosentin välillä. Etelä-Suomen oppilaat menestyivät kuullun ymmärtämis-
tehtävissä parhaiten, Itä-Suomen oppilaat heikoiten. Ero Etelä-Suomen ja Itä-
Suomen välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta efektikooltaan pieni (d = 0,46). 
Etelä-Suomen oppilaat erosivat tilastollisesti merkitsevästi myös Lounais-Suomen  
(d = 0,37) sekä Länsi- ja Sisä-Suomen (d = 0,32) oppilaista. 
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Vähintään ylemmälle tavoitetasolle kuullun ymmärtämistehtävissä ylsi Etelä-
Suomen oppilaista 58, Pohjois-Suomen ja Lapin oppilaista 55 prosenttia. Lou-
nais-Suomessa ja Länsi-Suomessa noin puolet oppilaista saavutti vähintään 
taitotason A1.3, Itä-Suomessa harvempi kuin kaksi oppilasta viidestä. 

Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli alueittain Etelä-Suomen 
ja Lapin 54 prosentista Itä-Suomen 49 prosenttiin. Erot Etelä-Suomen ja Itä-Suo-
men välillä olivat pieniä (d = 0,30), samoin Etelä-Suomen ero Lounais-Suomeen 
(d = 0,22) sekä Länsi- ja Sisä-Suomeen (d = 0,21). 

Luetun ymmärtämistehtävien tuloksissa alueelliset erot eivät myöskään taitota-
soittain tarkasteltuina olleet suuria. Vähintään ylemmälle tavoitetasolle ylsi Ete-
lä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-
Suomen oppilaista noin kahdeksan kymmenestä. Lapin oppilaista vähintään 
taitotasolle A1.3 ylsi peräti 93 prosenttia.  

Puhumistehtävissä parhaiten menestyivät Etelä-Suomen ja Lapin oppilaat: 
heistä useampi kuin seitsemän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään ylemmäl-
le tavoitetasolle, Lounais-Suomen oppilaista hieman harvempi. Länsi- ja Sisä-
Suomessa vähintään taitotason A1.2 saavutti 65, Itä-Suomessa 59 prosenttia 
oppilaista. Pohjois-Suomen oppilaat menestyivät puhumistehtävissä heikoiten: 
heistä hieman yli puolet saavutti vähintään taitotason A1.2. Etelä-Suomen ero 
Pohjois-Suomeen oli tilastollisesti merkitsevä ja efektikooltaan kohtalainen  
(d = 0,54), samoin Pohjois-Suomen ero Lappiin (d = 0,57). Sen sijaan Etelä-
Suomen ja Lounais-Suomen välinen ero oli efektikooltaan pieni (d = 0,29).

Myös kirjoittamistehtävien tuloksissa oli alueellisia eroja: parhaiten menes-
tyivät Lapin, Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen, heikoiten Lounais-Suomen op-
pilaat. Ero Etelä- ja Lounais-Suomen välillä oli tilastollisesti merkitsevä, mutta 
efektikooltaan pieni (d = 0,34), samoin Lounais-Suomen ja Lapin välinen ero 
(d = 0,38).

Pohjois-Suomen oppilaista vähintään ylemmän tavoitetason saavutti seitsemän 
oppilasta kymmenestä, Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin op-
pilaista hieman harvempi. Heikoiten kirjoittamistehtävissä menestyttiin Itä- ja 
Lounais-Suomessa, missä noin puolet oppilaista ylsi vähintään taitotasolle A1.2. 

Kuviossa 75 on esitetty vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneiden oppi-
laiden prosentuaaliset osuudet AVI-alueittain. 
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Kuvio 75. Vähintään ylemmän tavoitetason B-ranskassa saavuttaneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet 
AVI-alueittain.

Osataidoittain tarkasteltuna vähintään alemman tavoitetason saavuttaneita 
kaikilla AVI-alueilla oli eniten luetun ymmärtämistehtävissä, seuraavaksi eni-
ten puhumistehtävissä, kaikilla muilla alueilla paitsi Pohjois-Suomessa, missä 
menestyttiin kirjoittamistehtävissä puhumistehtäviä huomattavasti paremmin. 
Eniten ylemmän tavoitetason alle jääneitä oli kuullun ymmärtämistehtävissä 
kaikilla muilla alueilla paitsi Pohjois-Suomessa, missä kuullun ymmärtämis- ja 
puhumistehtävissä menestyminen oli lähes samantasoista.  

Kuntatyyppi ja kielitaito
Oppilaista 62 prosenttia oli kaupunkimaisista, 23 prosenttia taajan asutuista ja 
loput 15 prosenttia maaseutumaisista kunnista. Kuntatyypeittäin tarkasteltuna 
parhaimmat tulokset eri osataidossa saavutettiin kaupunkimaisissa, seuraavaksi 
maaseutumaisissa ja kolmanneksi taajaan asutuissa kunnissa. 

Kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli kuntatyypeittäin 51 ja 
53 prosentin välillä. Ero kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen kuntien välillä oli 
merkitsevä (p < 0,01), mutta efektikooltaan pieni (d = 0,24). Vähintään ylem-
män tavoitetason A1.3 saavutti kaupunkimaisissa kunnissa 55, maaseutumaisis-
sa noin puolet ja taajaan asutuissa kunnissa 45 prosenttia oppilaista. Erot eivät 
olleet tilastollisesti merkitseviä.

Luetun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuus vaihteli 48 ja 54 prosentin vä-
lillä. Kaupunkimaisten alueiden ero taajaan asuttuihin alueisiin oli tilastollisesti 
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merkitsevä (p < 0,001), mutta efektikooltaan pieni (d = 0,34), samoin kaupun-
kimaisten ja maaseutumaisten alueiden välinen ero (d = 0,21). Vähintään ylem-
mälle tavoitetasolle ylsi kaupunkimaisilla alueilla 84, maaseutumaisilla alueilla 
82 ja taajaan asutuilla alueilla 77 prosenttia oppilaista. 

Puhumistehtävissä taajaan asuttujen ja kaupunkimaisten kuntien ero oli tilas-
tollisesti merkitsevä, mutta efektikooltaan pieni (d = 0,32), samoin taajaan asut-
tujen ja maaseutumaisten kuntien välinen ero (d = 0,39). Vähintään ylemmän 
tavoitetason saavuttaneita oli kaupunkimaisissa ja maaseutumaisissa kunnissa 
noin seitsemän oppilasta kymmenestä, taajaan asutuilla alueilla runsas puolet. 

Myös kirjoittamistehtävissä vähintään ylemmälle tavoitetasolle yltäneiden 
oppilaiden osuus oli suurin kaupunkimaisissa kunnissa, joissa 62 prosenttia 
oppilaista ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle, taajaan asutuissa ja maaseu-
tumaisissa kunnissa hieman harvempi. Kuntatyyppien väliset erot eivät olleet 
merkitseviä.

Erot vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneiden prosentuaalisissa osuuk-
sissa kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen kuntien välillä olivat kuullun ymmär-
tämistehtävissä 10, luetun ymmärtämistehtävissä seitsemän, puhumistehtävissä 
15 ja kirjoittamistehtävissä kaikkein pienimmät eli kolme prosenttiyksikköä. 
Osataidoista eniten vähintään ylemmän tavoitetason ylittäneitä kuntatyypeittäin 
oli luetun ymmärtämistehtävissä. Eniten ylemmän tavoitetason alle jääneitä oli 
kuullun ymmärtämistehtävissä. 

Kuviossa 76 on esitetty ylemmän tavoitetason saavuttaneiden prosentuaaliset 
osuudet kuntatyypeittäin. 
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Kuvio 76. Vähintään ylemmän tavoitetason B-ranskassa saavuttaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus 
kuntatyypeittäin.

Koulun opetuskieli ja kielitaito
Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osuus B-ranskan otosoppilaista oli 301, 
mikä tarkoitti noin neljännestä koko otoksesta. Ruotsinkielisiä kouluja arvioin-
tiin osallistuneista 99 koulusta oli 23. 

Ruotsinkielisten koulujen oppilaista 62 prosentilla molemmat vanhemmat olivat 
ylioppilaita, suomenkielisten koulujen oppilaista joka kolmannella. Ruotsinkie-
listen koulujen oppilaista lähes kaikki (92 %) ilmoittivat pyrkivänsä perusope-
tuksen jälkeen lukioon, vain kahdeksan prosenttia pyrki ammatilliseen koulu-
tukseen. Suomenkielisten koulujen oppilaisiin verrattuna lukioon pyrki noin 
kahdeksan prosenttiyksikköä useampi ja ammatilliseen koulutukseen kahdek-
san prosenttiyksikköä harvempi oppilas kuin suomenkielisissä kouluissa.

Kielitaidon eri osa-alueilla ruotsinkielisissä kouluissa opiskelleet oppilaat sai-
vat selkeästi parempia tuloksia kuin suomenkielisissä kouluissa opiskelleet 
oppilaat. Kuullun ymmärtämistehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
ratkaisuosuudet olivat noin kymmenen prosenttiyksikköä korkeammat kuin 
suomenkielisten koulujen oppilailla, luetun ymmärtämistehtävissä ero oli kuusi 
prosenttiyksikköä ruotsinkielisten koulujen oppilaiden eduksi. Erot ovat mo-
lempien taitojen osalta tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja efektikooltaan 
kohtalaisia (kuullun ymmärtäminen d = 0,60) tai pieniä (luetun ymmärtämi-
nen d = 0,34). Sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä suomenkieliset 
koulut jäivät myös koko otoksen keskimääräisen ratkaisuosuuden alapuolelle. 
Taulukossa 51 on esitetty yhteenveto ymmärtämistaitojen ratkaisuosuuksista 
koko aineistossa sekä koulun opetuskielen mukaan eriteltynä. 
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Taulukko 51. B-ranskan ymmärtämistaitojen ratkaisuosuudet koulun opetuskielen mukaan.

Osataito Suomenkieliset 
koulut

Ruotsinkieliset 
koulut

Koko aineisto

Kuullun ymmärtämistehtävien 
ratkaisuosuus

49,2 58,7 52,0

Luetun ymmärtämistehtävien 
ratkaisuosuus

50,4 55,8 52,0

Kun ymmärtämistaitojen tuloksia tarkastellaan tyypillisimpinä taitotasoina, 
pienenevät erot ruotsin- ja suomenkielisten koulujen välillä. Taitotasoluokkia 
eroteltiin vain neljä, ja näin ollen luokista tuli huomattavasti laajempia (enem-
män oppilaita) kuin puhumis- ja kirjoittamistehtävissä, joissa luokkia oli kah-
deksan. Eri taitotasoille sijoittuneiden oppilaiden prosentuaalisista jakaumista 
huomataan, että kuullun ymmärtämistehtävissä yli puolet suomenkielisten 
koulujen oppilaista sijoittui alemmalle tavoitetasolle. Ruotsinkielisten koulujen 
oppilaat sen sijaan jakaantuivat tasaisemmin eri taitotasoille. Lisäksi heidän 
osuutensa kaikkein ylimmän taitotason saavuttaneiden joukossa oli kymme-
nen prosenttiyksikköä suomenkielisten koulujen oppilaiden osuutta suurempi. 
Kuullun ymmärtämisen taitotasojakauma koulun opetuskielen mukaan jaotel-
tuna on esitetty kuviossa 77. 

Kuvio 77. B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.
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Luetun ymmärtämistehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaat sijoittuvat 
vieläkin selkeämmin kaikkein ylimmälle taitotasolle: runsas kaksi oppilasta 
kymmenestä saavutti jopa taitotason A2.2, suomenkielisten koulujen oppilais-
ta yksi kymmenestä. Ruotsinkielisten koulujen oppilaissa oli myös selkeästi 
enemmän molemmat tavoitetasot ylittäneitä kuin suomenkielisten koulujen op-
pilaissa. Suomenkielisten koulujen oppilaista 43 prosenttia sijoittui ylemmälle 
tavoitetasolle, ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tyypillisin taitotaso oli tai-
totaso A2.1. Luetun ymmärtämisen taitotasojakauma koulun opetuskielen mu-
kaan eriteltynä on esitetty kuviossa 78. 

Kuvio 78. B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan. 

Puhumistehtävissä suurimmat koulun opetuskielen mukaiset erot olivat 
alemmalle tavoitetasolle sijoittuneiden oppilaiden osuuksissa. Suomenkielis-
ten koulujen oppilaista taitotasolle A1.1 jäi ruotsinkielisten koulujen oppilaita 
seitsemän prosenttiyksikköä suurempi osuus. Vähintään ylemmän tavoitetason 
saavutti ruotsinkielisten koulujen oppilaista 74, suomenkielisten koulujen op-
pilaista 65 prosenttia.
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Kuvio 79. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.

Sen sijaan kirjoittamistehtävissä erot ruotsin- ja suomenkielisten koulujen 
välillä olivat pienet. Suurin ero oli taitotason A1.1 alle jääneiden prosentuaa-
lisissa osuuksissa: suomenkielisten koulujen oppilaista alemman tavoitetason 
alle jäi 14, ruotsinkielisten koulujen oppilaista kahdeksan prosenttia. Tyypillisin 
taitotaso suomenkielisten koulujen oppilailla oli alempi tavoitetaso A1.1, ruot-
sinkielisten koulujen oppilailla yhden taitotason korkeampi, joskin erot olivat 
vain yhdestä kahteen prosenttiyksikköä. 

Kuvio 80. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot koulun opetuskielen mukaan.

7

28
29

20

12

3
5

21

28
25

14

7

0

5

10

15

20

25

30

35

Alle
A1.1

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 tai
yli

Puhumistehtävät

Suomenkieliset koulut
Ruotsinkieliset koulut

O
su

u
s 

o
p

p
ila

is
ta

 (
%

)

14

27
26

19

10

3

8

25
27

20

13

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Alle
A1.1

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 tai
yli

Kirjoittamistehtävät

Suomenkieliset koulut

Ruotsinkieliset koulut

O
su

u
s 

o
p

p
ila

is
ta

 (
%

)



221

Yhteenvetona voidaan todeta, että niiden oppilaiden osuus, jotka suomenkie-
lisissä kouluissa ylsivät vähintään ylemmälle tavoitetasolle, jäi kuullun ymmär-
tämistehtävissä viisi, puhumistehtävissä kolme ja kirjoittamistehtävissä kaksi 
prosenttiyksikköä koko oppilasjoukon prosentuaalisten osuuksien alapuolel-
le. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat sen sijaan ylittivät kaikissa osataidoissa 
koko aineiston keskimääräiset tulokset yhdestä (luetun ymmärtämistehtävät) 
kolmeentoista (kuullun ymmärtämistehtävät) prosenttiyksikköä.

Taulukko 52. Ylemmälle tavoitetasolle B-ranskassa yltäneiden oppilaiden prosentuaaliset osuudet koulun 
opetuskielen mukaan.

Ylemmälle tavoitetasolle yltäneiden oppilaiden osuus (%)

Osataito Suomenkieliset 
koulut

Ruotsinkieliset 
koulut

Koko aineisto

Kuullun ymmärtäminen 47,4 64,5 51,7

Luetun ymmärtäminen 82,1 83,1 82,3

Puhuminen 64,3 74,3 66,5

Kirjoittaminen 58,6 66,3 60,6

Erot suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä näkyvät jonkin ver-
ran myös suhteessa ranskan kielestä annettuihin kouluarvosanoihin. Kuviossa 
81 on kuvattu kouluarvosanojen ja kuullun ymmärtämistehtävissä saavutettujen 
taitotasojen suhdetta. Taitotasoilla A1.2 ja A1.3 ruotsinkielisten koulujen op-
pilaat olivat saaneet keskimäärin hieman parempia arvosanoja kuin suomen-
kielisten koulujen oppilaat. Ylemmälle tavoitetasolle A1.3 ylsi suomenkielisis-
sä kouluissa keskimäärin hieman yli kahdeksan arvosanalla, ruotsinkielisissä 
kouluissa vaadittiin lähempänä 8,5 oleva arvosana. Taitotasolla A2.1 erot olivat 
pienemmät. Kaikkein ylimmän taitotason saavutti suomenkielisissä kouluissa 
keskimäärin arvosanalla yhdeksän, ruotsinkielisissä kouluissa siihen vaadittiin 
yli yhdeksän olevaa arvosanaa.  
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Kuvio 81. Kouluarvosanan ja B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetun taitotason suhde koulun 
opetuskielen mukaan.

Luetun ymmärtämistehtävissä kouluarvosanojen ja saavutettujen taitotasojen 
suhde eteni suomenkielisissä kouluissa ruotsinkielisiä kouluja johdonmukai-
semmin. Taitotaso A1.3 vastasi sekä ruotsin- että suomenkielisten koulujen op-
pilailla noin arvosanaa 7,7–7,8, mutta alemmalle tavoitetasolle A1.2 yltäneet 
oppilaat saivat selkeästi korkeampia arvosanoja ruotsin- kuin suomenkielisissä 
kouluissa. Ylimmällä taitotasolla saavutettu taitotaso ja kouluarvosana sen si-
jaan vastasivat toisiaan paremmin koulun opetuskielestä riippumatta.
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Kuvio 82. Kouluarvosanan ja B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutetun taitotason suhde koulun 
opetuskielen mukaan.

Yhteenvetona voidaankin todeta, että sekä kuullun että luetun ymmärtämisteh-
tävissä alemmalle tavoitetasolle jääneiden oppilaiden ranskan kielen kouluarvo-
sana oli ruotsinkielisissä kouluissa selkeästi suomenkielisiä kouluja korkeampi. 

Opettajan harjoittamat käytänteet ja täydennyskoulutus
Ennen yhteenvedon tekemistä hyvän kielellisen suoriutumisen osatekijöistä ra-
portoidaan seuraavassa vielä opettajan ranskan tunneilla harjoittamat käytän-
teet ja täydennyskoulutukseen osallistuminen. Lisäksi tarkastellaan opettajien 
harjoittamien käytänteiden yhteyttä oppilaiden kielitaitoon sekä opettajan käsi-
tyksiä kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä.

Opettajilta tiedusteltiin erilaisten opetuskäytänteiden harjoittamista ranskan 
oppitunneilla viisiportaisella asteikolla, jossa ääripäät olivat ei koskaan – lä-
hes aina. Opetuskäytänteistä muodostui kuusi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka 
nimettiin seuraavasti: tieto- ja viestintätekniikka ja kommunikatiivinen kielen 
käyttö, autenttinen kielen käyttö, itseohjautuvuus ja vapaa tuottaminen.  

Tieto- ja viestintätekniikkaan sekä kommunikatiiviseen kielen käyt-
töön (ks. kuvio 83) liittyneillä väittämillä selvitettiin muun muassa ranskankie-
listen lehtien, musiikin, internetin ja kommunikatiivisten pari- ja yksilöharjoi-
tusten käyttöä oppitunneilla. 
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Käytänteistä tavallisin oli ranskankielisen musiikin kuuntelu ja elokuvien katse-
lu: kahdeksan opettajaa kymmenestä ilmoitti käyttävänsä musiikkia ja elokuvia 
joskus, usein tai lähes aina. Lähes puolet opettajista käytti internetiä tiedon-
hakuun joskus, yli kolmannes vain harvoin tai ei koskaan. Kieliopin harjoit-
telussa tietokonetta hyödynnettiin joka toisen opettajan tunneilla joskus, kol-
manneksen tunneilla vain harvoin tai ei koskaan. Kaikkein harvinaisinta oli 
ranskankielisten kirjojen tai lehtien lukeminen: lähes puolet opettajista ilmoitti 
käyttävänsä lehtiä tai kirjoja oppitunneillaan vain harvoin, kaksi viidestä ei 
koskaan. Opettajan parikeskusteluista antaman palautteen määrästä mielipi-
teet jakaantuivat varsin paljon: yli neljännes opettajista antoi palautetta joskus,  
40 prosenttia usein ja vajaa neljännes lähes aina.

Autenttiseen kielen käyttöön (ks. kuvio 83) liittyneissä kolmessa väittämäs-
sä kysyttiin opettajien ranskan kielen käyttöä oppitunneilla, oppilaiden kan-
nustamista ranskan kielen käyttöön vapaa-ajalla sekä suullisten pariharjoitusten 
tekemistä oppikirjasta. Eniten ranskan kielen tunneilla tehtiin oppikirjan suulli-
sia pariharjoituksia: lähes kolme opettajaa viidestä teetätti niitä oppilaillaan lä-
hes aina ja yli kolmanneskin usein. Lähes yhtä tavallista oli, että opettaja käytti 
ranskaa puhuessaan koko luokalle: vain vajaa neljännes opettajista ei puhunut 
ranskaa koko luokalle koskaan tai vain harvoin. Myös oppilaiden kannustami-
sessa ranskan kielen käyttöön oli eroja opettajien välillä. Vajaa viidennes opet-
tajista ei kannustanut oppilaitaan ranskan kielen käyttöön koulun ulkopuolella 
koskaan tai vain harvoin, saman verran kannusti lähes aina ja noin kolmannes 
joskus tai usein. 

Kuvio 83. Tieto- ja viestintätekniikka (tvt), kommunikatiivinen kielen käyttö (kk) ja autenttinen kielen 
käyttö (A) B-ranskan opettajavastauksissa.
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Itseohjautuvuuteen (ks. kuvio 84) liittyneistä työtavoista tavallisin oli kes-
kustelu oppilaan edistymisestä. Runsas puolet opettajista ilmoitti keskustele-
vansa oppilaan kanssa joskus, 13 prosenttia usein tai lähes aina, kolmannes 
vain harvoin tai ei koskaan. Omaan tai toisen oppilaan osaamisen arviointiin 
liittyneitä käytänteitä oppilaat sen sijaan harjoittivat opettajan mielestä vähän: 
kaksi kolmesta arvioi omaa osaamistaan ja 73 prosenttia toisen osaamista vain 
harvoin tai ei koskaan. Kotitehtävien antaminen oli myös yleensä opettajan 
vastuulla, sillä vain vajaa neljännes opettajista antoi oppilaiden joskus valita itse 
kotitehtävänsä. Yleensäkään oman työskentelyn suunnittelu ei ollut arviointiin 
osallistuneille oppilaille opettajavastausten mukaan tuttua: yli puolet oppilais-
ta ei suunnitellut työskentelyään koskaan. Itseohjautuvuutta edellyttävien työ-
tapojen niukkuus ilmeni myös kielisalkun käytön vähäisyydessä: kahdeksan 
opettajaa kymmenestä ei käyttänyt tunneillaan kielisalkkua tai opiskelupäivä-
kirjaa koskaan. 

Kuvio 84. Itseohjautuvuus B-ranskan opettajavastauksissa.

Vapaaseen tuottamiseen (ks. kuvio 85) liittyneistä käytänteistä ranskan tun-
neilla harjoitettiin vähiten puheharjoitusten tallentamista videolle: valtaosa 
opettajista ei tallentanut oppilaiden tuotoksia koskaan. Vajaa puolet opettajista 
ilmoitti, että oppilaat eivät koskaan pitäneet suullisia esityksiä ranskaksi, mikä 
onkin varsin ymmärrettävää oppilaiden vähäisen kielitaidon vuoksi. Kieliopin 
harjoittelemiseksi omia lauseita tuotettiin useamman kuin joka toisen opettajan 
tunneilla joskus, runsaan neljänneksen tunneilla usein tai lähes aina. Sanaston 
harjoittelemisessa omien lauseiden tuottaminen oli lähes yhtä tavallista. Vapaan 
kirjallisen tuottamisen sisällyttämisestä kokeisiin oli opettajilla varsin erilaiset 
käytänteet: neljänneksen kokeissa omaa tuottamista oli lähes aina tai usein, 
vajaan kolmanneksen kokeissa joskus ja viidenneksen kokeissa vain harvoin 
tai ei koskaan.
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Kuvio 85. Vapaa tuottaminen B-ranskan opettajavastauksissa.

Opettajavastausten keskiarvojen perusteella autenttiseen kielenkäyttöön sisäl-
tyneitä käytänteitä harjoitettiin keskimääräisellä ranskan tunneilla usein, tieto- 
ja viestintätekniikkaan ja kommunikatiiviseen kielenkäyttöön liittyviä käytän-
teitä joskus. Sen sijaan itseohjautuvuuteen liittyviä työtapoja harjoitettiin vain 
harvoin. Kuviossa 86 on esitetty opettajien käytänteistä muodostuneiden sisäl-
löllisten kokonaisuuksien keskiarvot. 

Kuvio 86. Opettajan harjoittamien käytänteiden keskiarvot B-ranskassa.
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Käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskinäiset yhte-
ydet olivat kohtalaisia (0,35 < r < 0,65). Eniten keskenään korreloivat tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö ja kommunikatiivinen kielen käyttö, joka oli yhteydes-
sä itseohjautuvuuteen (0,48), autenttiseen kielenkäyttöön (0,47) ja vapaaseen 
tuottamiseen (0,41). Myös vapaan tuottamisen yhteys autenttiseen kielen käyt-
töön oli kohtalainen (0,48). Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei sen sijaan 
ollut juurikaan yhteyttä oppilaan saavuttamaan kielitaitoon. 

Opettajavastauksista muodostuneiden sisällöllisten ulottuvuuksien ulkopuolel-
le jäi kymmenen väittämää. Väittämät liittyivät perinteisiin opettajajohtoisiin 
työtapoihin, kuten kirjallisten kotitehtävien antamiseen ja sanakokeisiin sekä 
osin myös näitä monipuolisempien työtapojen käyttöön, kuten esimerkiksi 
oppilaiden tekemien ääni- ja kuvatallenteiden katseleminen, omien juttujen 
kirjoittaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen oppitunneilla. Alla olevaan 
taulukkoon on koottu ääripäiden saamat vastausosuudet sisältökokonaisuuksi-
en ulkopuolelle jääneiden käytänteiden osalta.

Taulukko 53. B-ranskan sisältökokonaisuuksien ulkopuolelle jääneet käytänteet ja niiden harjoittamisen 
useus opettajavastauksissa. 

Käytänne
Harjoittamisen useus

ei koskaan /
harvoin (%)

usein /
lähes aina (%)

Opettajajohtoiset työtavat:
- kotitehtäväksi kirjallisia harjoituksia 
- kotitehtäväksi suullisia harjoituksia 
- sanakokeita 
- kirjallisia tuntikokeita päivän läksystä

15,0
56,7

9,0
60,0

85,0
12,4
51,0
12,0

Monipuoliset työtavat:
- oppilaiden vapaat parikeskustelut 
- keskustelu syntyperäisen kielenpuhujan kanssa 
- omien ääni- ja kuvatallenteiden katselu/kuuntelu 
- omien juttujen lukeminen toiselle 
- sosiaalinen media 
- sähköinen oppimisalusta tehtävien tekoon 

32,4
94,0
95,0
64,0
61,7
91,0

34,4
6,0
0,0
6,0

12,1
1,0

Kuten taulukko selkeästi osoittaa, olivat eniten käytetyt työtavat varsin perin-
teisiä kirjallisia kotitehtäviä ja sanakokeita, harvemmin käytettiin sen sijaan esi-
merkiksi suullisia kotitehtäviä, keskustelua syntyperäisen kielenpuhujan kanssa 
ja omien ääni- ja kuvatallenteiden katselua ja kuuntelua oppitunneilla.
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Opettajien osallistuminen täydennyskoulutukseen
Ranskan B-oppimäärän opettajista noin seitsemän kymmenestä oli osallistu-
nut täydennyskoulutukseen enintään yhdeksän päivää viimeisen kolmen vuo-
den aikana. Keskimääräinen osallistumispäivien lukumäärä oli noin seitsemän 
päivää. Tyypillisimmät täydennyskoulutuspäivien määrät olivat olleet ei yhtään 
(14 opettajaa) ja kuusi päivää (13 opettajaa). Opettajista 46 prosenttia ilmoitti 
pääsevänsä täydennyskoulutukseen halutessaan, 13 prosenttia harvoin tai ei 
koskaan. Täydennyskoulutuksen sisällöistä yli neljännes oli liittynyt muuhun 
kuin kielten opetukseen. Opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulu-
tuksen aiheet olivat oman kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen, suullisen 
kielitaidon opetus, opetusmenetelmät ja oppilaiden motivointi. Viidenneksi tär-
keimmäksi sisällöksi opettajat ilmoittivat tieto- ja viestintätekniikan. Taulukossa 
54 on esitetty opettajavastausten prosentuaaliset osuudet. Tuloksissa on yhdis-
tetty asteikon ääripäät. 

Taulukko 54. B-ranskan opettajien tärkeimmiksi kokemat täydennyskoulutuksen aiheet.

Täydennyskoulutuksen aihe ei tärkeä % ei tärkeä, mut-
ta ei myöskään 

tarpeeton %

tärkeä %

Oman kielitaidon ylläpitäminen ja parantaminen 2,0 4,1 93,9

Suullisen kielitaidon opetus 1,0 10,2 88,8 

Opetusmenetelmät 1,0 11,2 87,8

Oppilaiden motivointi 1,0 15,3 83,7 

Tieto- ja viestintätekniikka 4,1 24,5 71,5 

Oppimisvaikeudet 7,1 22,4 70,4

Kielitaidon arviointi 7,1 26,5 66,3 

Vieraalla kielellä opettaminen 8,2 28,6 63,3

Kirjallisen kielitaidon opetus 5,1 36,7 58,2

Monikulttuurisuus 7,1 34,7 58,2

Lahjakkaiden opettaminen 11,2 35,7 53,0

Taitotasoasteikkojen käyttö opetuksessa ja 
arvioinnissa

19,4 37,8 42,9 

Eurooppalainen kielisalkku 35,1 41,2 23,8

Vähiten tärkeimmäksi opettajat kokivat Eurooppalaiseen kielisalkkuun liittyvän 
täydennyskoulutuksen, tosin noin kahdella opettajalla viidestä ei ollut asiaan 
selkeää kantaa. Opettajista 43 prosenttia ilmoitti tarvitsevansa täydennyskoulu-
tusta taitotasoasteikon käytöstä, runsas kolmannes ei kokenut asiaa tärkeäksi, 
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mutta ei myöskään tarpeettomaksi. Vajaa viidennes opettajista koki hallitsevan-
sa taitotasoasteikon niin, että ei tarvinnut siihen lisäkoulutusta. 

Opettajan ammatillista kehittymistä selvitettiin kysymällä, miten usein opet-
tajat harrastivat erilaisia oman opetuksen kehittämiseen liittyviä toimintoja, esi-
merkiksi suunnittelivat opetusta kollegan kanssa, osallistuivat erilaisiin keskus-
telufoorumeihin ja kehittämishankkeisiin, tekivät jatko- tai täydentäviä opintoja 
tai osallistuivat erilaisten vierailujen järjestämiseen. Vastausasteikkona kyselyssä 
oli ei lainkaan, harvoin, joskus tai usein. Yli puolet B-ranskan opettajista ei 
tehnyt lainkaan seuraavia asioita: 

 harjoittanut tieteellisiä jatko-opintoja (99 %)
 osallistunut kansainväliseen opettajavaihtoon (93 %)
 harjoittanut työhön liittyviä täydentäviä opintoja (72 %)
 järjestänyt kouluajan ulkopuolista kielenopetukseen liittyvää toimintaa  

(64 %)
 järjestänyt oppilasvaihtoa tai leirikouluja ulkomaisen koulun kanssa  

(63 %)
 pyytänyt kollegaa seuraamaan opetustaan tai seurannut kollegan opetusta 

(62 %)
 osallistunut kieliä käsitteleviin verkkokeskusteluihin (54 %).

Asioita, joita runsas puolet opettajista ilmoitti tekevänsä usein, olivat opetusma-
teriaalin etsiminen internetistä ja ammatillisten julkaisujen lukeminen. Runsas 
kolmannes opettajista oli suunnitellut ja toteuttanut opetusta yhdessä toisen 
kielenopettajan kanssa joskus, tosin 28 prosenttia ei tehnyt niin koskaan ja run-
sas neljännes vain harvoin. Jonkin muun aineryhmän opettajan kanssa ranskan 
opettajat tekivät yhteistyötä hieman harvemmin: kaksi opettajaa viidestä ei kos-
kaan, runsas kolmannes harvoin ja vajaa neljännes opettajista joskus. Runsas 
kolmannes ei ollut osallistunut opettajayhdistyksen toimintaan koskaan, noin 
yksi viidestä joskus ja runsas neljännes harvoin.

Kielenopetukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta opettajat seurasivat varsin 
vähän: 14 prosenttia ei lainkaan, 39 harvoin ja 41 prosenttia joskus.

Opettajan taustatekijöiden ja ranskan tunneilla harjoittamien käytänteiden yhteyksiä 
oppilaan kielitaitoon
Opettajan taustatekijöistä iällä oli jonkin verran yhteyttä oppilaan saavutta-
maan kielitaitoon puhumistaitojen osalta. Iältään 55 vuotta ja sitä vanhempien 
opettajien oppilaita oli taitotason A2.2 saavuttaneissa jonkin verran enemmän 
kuin muiden ikäryhmien opettajien oppilaita (p < 0,01). Sen sijaan opettajan 
työkokemuksella, sukupuolella tai opettajan suorittaman tutkinnon laajuudella 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä oppilaiden kielitaitoon.
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Myös opettajan täydennyskoulutukseen osallistuminen vaikutti jonkin verran 
oppilaiden osaamiseen. Erot osallistumisen ääripäiden (ei koskaan – lähes aina) 
välillä olivat ymmärtämistaidoissa noin kuusi prosenttiyksikköä. Jos opettaja 
osallistui täydennyskoulutukseen lähes aina, oppilaiden keskimääräinen ratkai-
suosuus kuullun ymmärtämistehtävissä oli 53, jos hän ei osallistunut koskaan, 
keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 prosenttia. Vaikka erot täydennyskoulu-
tukseen lähes aina ja ei koskaan osallistuneiden opettajien välillä olivat tilas-
tollisesti merkitseviä, olivat ne efektikooltaan pieniä (kuullun ymmärtäminen:  
p < 0,01, d = 0,36; luetun ymmärtäminen: p < 0,05, d = 0,35). Puhumis- ja kirjoit-
tamistehtävissä ei opettajan osallistuminen täydennyskoulutukseen käytännös-
sä juurikaan vaikuttanut oppilaiden saavuttamiin keskimääräisiin taitotasoihin. 

Myöskään opettajan ranskan tunneilla harjoittamilla käytänteillä ei ol-
lut yhteyttä oppilaiden tuloksiin millään kielitaidon osa-alueella (korrelaatiot  
< 0,20). Opettajan ja oppilaan harjoittamista käytänteistä ainoat heikot yhteydet 
olivat autenttiseen kielen käyttöön (korrelaatio 0,34) ja vapaaseen tuottamiseen 
liittyneillä käytänteillä (korrelaatio 0,31).

Jonkin verran eroja oppilaiden ja opettajien vastauksissa oli väittämissä, jotka 
liittyivät tieto- ja viestintätekniikan käyttöön oppitunneilla. Oppilaiden mieles-
tä esimerkiksi internetiä käytettiin oppitunneilla vain harvoin tai ei koskaan  
(71 %), opettajista 44 prosentin mielestä joskus. Samankaltainen tulos saatiin 
kysyttäessä tietokoneen käyttämistä kieliopin harjoitteluun: kaksi oppilasta kol-
mesta oli sitä mieltä, että tietokonetta ei käytetty koskaan tai vain harvoin, 
opettajista vain kolmannes. Myös mahdollisuudesta valita vapaasti kotitehtä-
vänsä opettajien käsitys oli oppilaiden käsityksiä huomattavasti myönteisempi.  

Opettajien ja oppilaiden vastauksissa oli eroja myös koskien erilaisia palautekäy-
tänteitä. Yli puolet oppilaista nimittäin ilmoitti, että ei keskustele omasta edisty-
misestään opettajan kanssa koskaan, opettajista tätä mieltä oli vain viisi prosent-
tia. Kaksi opettajaa kolmesta ilmoitti keskustelevansa oppilaan kanssa joskus tai 
usein. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (Huhta & 
Tarnanen 2009), joissa todettiin, että erot opettajan ja oppilaiden kokemuksissa 
voivat johtua siitä, että käytänteet, joita opettaja kokee tekevänsä usein, eivät 
välttämättä kohdistu aina samaan oppilaaseen, sillä opettajalla on luonnollises-
tikin useita oppilaita ja monia ryhmiä. Yksittäisen oppilaan kohdalla esimer-
kiksi opettajan antama henkilökohtainen palaute voi kuitenkin osua harvoin.  

Muut huomattavat erot oppilaiden ja opettajien käytänteissä (ks. kuvio 87) liit-
tyivät siihen, missä määrin opettaja puhui ranskaa koko luokalle ja missä määrin 
tunneilla tehtiin suullisia pariharjoituksia. Lähes aina ranskaa käytti oppilaiden 
mielestä vajaa kolmannes opettajista, opettajien itsensä mielestä huomattavasti 
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harvempi. Suullisia pariharjoituksia runsas puolet opettajista ilmoitti tehtävän 
lähes aina, oppilaista vain kolmannes.

Kuvio 87. Käytänteet, joiden harjoittamisen useudessa suurimmat erot oppilaiden ja opettajien välillä  
(B-ranska).

Opettajan harjoittamilla käytänteillä ei myöskään ollut suuressa määrin yhteyttä 
oppilaiden käsityksiin esimerkiksi omasta osaamisestaan, ranskan hyödylli-
syydestä ja ranskasta pitämisestä (ks. lisää luku 3.5).

Opettajan käsitykset   
Opettajan käsityksiä kurssiarvosanaan vaikuttavista tekijöistä, opetussisällöis-
tä ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä opettajien osallistumismahdollisuuksis-
ta työyhteisön toimintaan kartoitettiin opettajakyselyssä 16 väittämän avulla. 
Opettajat valitsivat käsityksiään parhaiten vastaavan vaihtoehdon viisiportaisel-
la asteikolla, johon oli merkitty vain asteikon ääripäät.

Oppilaan kurssiarvosanaan eniten vaikuttavina tekijöinä opettajat pitivät tun-
tityöskentelyä ja kirjallisia kokeita, kolmanneksi tärkeimpänä oppilaan yleistä 
opiskeluasennetta. Ranskan kielen suullinen käyttö oppitunneilla oli tärkeää 
lähes 60 prosentille opettajista, kotitehtävien tekeminen kolmelle opettajalle 
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neljästä. Sen sijaan käsitykset oppilaan koulun ulkopuolisesta ranskan kielen 
harrastamisesta jakaantuivat varsin paljon. Noin kolmannes opettajista oli sitä 
mieltä, että koulun ulkopuolinen ranskan kielen harrastaminen ei ollut tärkeä, 
mutta ei myöskään tarpeeton ranskan arvosanaan vaikuttava tekijä. Vähiten tär-
keä yksittäinen tekijä oppilaan arvosanan määräytymisperusteena oli opettajien 
mielestä kielisalkku tai muu kooste oppilaan kurssinaikaisesta työskentelystä. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu opettajien vastaukset kurssiarvosanaan vai-
kuttavista tekijöistä. Vastausasteikon ääripäät on yhdistetty. 

Taulukko 55. B-ranskan kurssiarvosanaan vaikuttavat tekijät opettajavastauksissa.

Oppilaan näyttö ei tärkeä 
(%)

ei tärkeä, mutta 
ei myöskään 

tarpeeton (%)

tärkeä 
(%)

Tuntityöskentely 1,0 3,0 96,0

Kirjalliset kokeet 0,0 7,0 93,0

Oppilaan opiskeluasenne 3,0 16,2 80,8

Kotitehtävien tekeminen 8,0 17,0 75,0

Ranskan kielen suullinen käyttö tunneilla 10,1 31,3 58,6

Oppilaan ranskan kielen harrastuneisuus 
koulun ulkopuolella

32,3 37,4 30,3

Suulliset kokeet 35,3 42,4 22,3

Kielisalkku tai muu kooste kurssinaikaisesta 
työskentelystä

70,5 21,4 8,1

Omassa opetuksessaan opettajat pitivät tärkeimpinä sisältöinä suullista vuoro-
vaikutusta, sanaston hallintaa ja ilmaisurohkeutta. Eniten epävarmoja opettajat 
olivat kulttuurientuntemuksen ja suullisen esityksen tärkeydestä. Sisältöjen pro-
sentuaaliset osuudet opettajien vastauksissa on koottu kuvioon 88.
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Kuvio 88. Tärkeimmät opetussisällöt B-ranskan opettajavastauksissa.

Opettajilta kysyttiin myös yleisiin aihekokonaisuuksiin liittyvien sisältöjen tär-
keyttä kieltenopetuksen näkökulmasta. Eniten (noin 40 % vastanneista) epä-
varmoja opettajat olivat ihminen ja teknologia-, viestintä ja mediataito-, kestä-
vä kehitys ja osallistuva kansalaisuus -aihealueiden sekä yrittäjyyteen liittyvien 
aihealueiden tärkeydestä omassa opetuksessaan. Vähiten tärkeäksi (67 % ei 
tärkeä) ranskan opettajat kokivat turvallisuuden ja liikenteen huomioimisen 
omassa opetuksessaan.  

B-ranskan tavoitteiden saavuttamista edistävistä tai vaikeuttavista teki-
jöistä opettajien vastauksissa erottui viisi sisällöllistä kokonaisuutta: resurssit, 
oppilasaines, opettajan osaaminen, arviointi ja ryhmä muut, joka sisälsi esi-
merkiksi ranskan kielen vaikeuteen liittyneitä kommentteja. Opetusresursseihin 
yhteydessä olevista seikoista eniten mainintoja sai ranskan tuntien lukumäärä ja 
tuntien sijoittuminen koulupäivään:

”Valinnaisten aineiden, kuten ranskan, tunnit sijoittuvat aina joko 
aamuun (klo 8–10) tai iltapäivään (13–15), jolloin osa oppilaista ei 
ole vastaanottavimmillaan.”

”Ranskan tunnit ovat aina kaksoistunteja, ei pääse niin tehokkaasti 
etenemään koska läksyjä voi antaa vain kerran viikossa. Samoin tun-
tien ohjelma on suunniteltava sen mukaan, mitä kahdella peräkkäisel-
lä tunnilla voi tehdä (ei liikaa yhtä asiaa).”
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”Oppilaat altistuvat ranskalle vain kerran viikossa. Varsinkin kuullun-
ymmärtäminen ja suullinen tuottaminen ovat tämän vuoksi haasteel-
lisia.”

Myös ranskan kielen opetusmateriaali mainittiin usein sekä positiivisessa että 
negatiivisessa mielessä, samoin ryhmäkoot. Seuraavassa esimerkkejä opettajien 
vastauksista: 

”Hankalaa on myös se, ettei esimerkiksi ranskan kuunteluharjoituksia 
ole juuri saatavilla.”

”Ranskan oppikirjat alkavat olla vanhentuneita eivätkä oikein motivoi 
oppilaita.”

”Oppimateriaalista olen tykännyt (oppilaatkin tuntuvat tykkäävän), 
siinä on monenlaisia tehtäviä ja painotus on suullisissa tehtävissä.”

”Ranskan ryhmät ovat pieniä, joten minulla on mahdollisuus ja aikaa 
kuunnella kaikkia henkilökohtaisesti. Siksi oppilaat oppivatkin ääntä-
mistä hyvin. Pienessä ryhmässä oppilaat myös uskaltavat puhua pa-
remmin kuin suuressa.”

Oppilasaineksessa suurin ongelma olivat oppilaiden asenteet ja poissaolot tun-
neilta. Seuraavat esimerkit kuvaavat hyvin opettajien tuntoja:

”Kaikki oppilaat ovat motivoituneita, heistä huomaa, että he todella 
haluavat oppia ranskaa.”

”Nuorten asenne esim. kieliopin harjoitteluun on välillä negatiivinen. 
Mieluiten vain matkustaisivat Ranskaan. Opettajan tehtävänä tuolloin 
on yrittää motivoida heitä.”

”Kaikilla oppilailla ei myöskään ole valmiuksia eikä motivaatiota näin 
vaativaan valinnaisaineeseen.”

Arvosanan korvaaminen päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä on opettajien 
mielestä johtanut opiskelumotivaation vähenemiseen ja tavoitteiden tietoiseen 
laskemiseen: ”mennään siitä, mistä aita on matalin”. Näin asiaa kommentoi 
eräs opettaja:

Jos pienessä ryhmässä on monta ainoastaan S:ää alusta alkaen tavoit-
televaa, tunneista tulee motivointiyrityksistä huolimatta heidän osal-
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taan sirkusta, murjotusta tai turhan panttina istumista. Tässä talossa 
myös väärät valinnat on vietävä loppuun asti.”

Lisäksi monet oppilaat kokevat ranskan todella vaikeaksi kieleksi, eivätkä he 
siksi viitsi edes yrittää. Koska ranskan kieltä kuulee Suomessa vain vähän, jää 
se oppilaille helposti etäiseksi. Tietokoneluokkien, verkkomateriaalin ja sosiaa-
lisen median käyttömahdollisuuksien parantaminen ranskan tunneilla lisäisivät 
oppilaiden mahdollisuuksia monipuolisiin, aitoihin kielenkäyttötilanteisiin.

Ranska on vaikea, todellista opiskelua vaativa kieli; nykynuoret eivät 
jaksa/viitsi paneutua tarpeeksi, opiskella perusjuttuja (esim. verbien 
taivutuksia), nähdä vaivaa; ero siihen, miten lukiossa alkavan rans-
kan oppilaat suhtautuvat ja edistyvät, on selvä!

Taulukkoon 56 on koottu vielä eri sisältöalueiden saamat maininnat B-ranskan 
opettajavastauksissa.

Taulukko 56. B-ranskan tavoitteiden saavuttamista edistäviä/vaikeuttavia tekijöitä opettajavastauksissa.

Sisältökokonaisuus Tavoitteiden saavuttamista edistävä/vaikeuttava tekijä Mainittu x kertaa 

Resurssit - tuntimäärä, kaksoistunnit, kielen tarjonta koulussa
- ranskan tuntien ajankohta koulupäivässä/-viikossa
- tuntien poisjääminen esim. koulun muiden tapahtumien 
vuoksi
- opetusmateriaali
- ryhmäkoko
- laitteet ja opetusvälineet, luokat 

51
47

15
46
32

5

Oppilasaines - oppilaiden asenne ja motivaatio 
- ryhmien heterogeenisyys
- työrauhaongelmat

38
5
2

Opettajan osaami-
nen, yhteistyö 

- opettajan ammattitaito, esim. innostuneisuus
- koulun muun henkilökunnan tuki, esim. rehtorin myöntei-
nen asennoituminen
- sijaisten epäpätevyys

7

4
3

Arviointi - suoritusmerkintä päättötodistuksessa
- korkea vaatimustaso

13
1

Muut - ranskan kielen vaikeus, asema
- kieli vs. valinnaisaineet

12
4



236

Opettajakyselyllä haluttiin myös selvittää opettajien käsityksiä ranskan kielen 
vaatimustasosta ja tavoitteiden selkeydestä. Opettajista 55 prosenttia oli 
sitä mieltä, että tavoitetaso B-ranskassa on nykyisellään liian korkea, kolman-
neksen mielestä ei. B-ranskan tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa oli 
opettajista runsaan puolen mielestä ilmaistu riittävän selkeästi, runsas neljännes 
opettajista koki tavoitteet kuitenkin epäselviksi.

Opetussuunnitelmien uudistustahdista opettajat eivät olleet yksimielisiä: vajaan 
neljänneksen mielestä opetussuunnitelmat uudistuvat liian nopeasti, 38 prosen-
tin mielestä eivät. Kahdella opettajalla viidestä ei ollut selkeää kantaa asiasta. 

Myös kysymys opetussuunnitelman perusteiden kielitaidon arvioinnille anta-
masta tuesta jakoi opettajien mielipiteitä. Kolmannes opettajista oli sitä mieltä, 
että opetussuunnitelman perusteet antoivat riittävästi tukea arvioinnille, run-
saan kolmanneksen mielestä eivät ja niukalla kolmanneksella ei ollut selkeää 
kantaa. Taitotasoasteikon koki hyödylliseksi yli puolet opettajista, 22 prosentilla 
ei ollut selkeää kantaa ja neljännes ei kokenut asteikkoa hyödylliseksi. Valta-
osalle opettajista oppikirja oli yhä edelleen tärkein opetusväline, vajaa viiden-
nes oli asiasta täysin tai osittain eri mieltä (vrt. Luukka 2008). Opetusvälineiden 
ajantasaisuuteen opettajat olivat pääosin tyytyväisiä.   

Kyselyn lopuksi tiedusteltiin opettajien käsityksiä koulusta työyhteisönä. Kolme 
opettajaa neljästä koki, että työskentelyilmapiiri koulussa oli kannustava ja 83 
prosentin mielestä koulussa suhtauduttiin myönteisesti uusiin asioihin. Hieman 
harvempi (70 %) oli sitä mieltä, että koulussa oli helppo saada tarvittaessa 
tukea, esimerkiksi terveydenhuoltopalveluita, oppilashuoltoa ja työnohjausta. 
Kaksi opettajaa viidestä oli sitä mieltä, että koulussa annettiin monipuolista kes-
kinäistä palautetta ja 65 prosenttia sai olla koulussa mukana päättämässä itse-
ään koskevista asioista. Toisten koulujen, yritysten tai yhteisöjen kanssa tapah-
tuvaan yhteistyöhön oli mahdollisuus osallistua runsaalla kahdella opettajalla 
viidestä, runsaalla kolmanneksella opettajista ei ollut selvää käsitystä asiasta.  

3.3.3 Hyvän kielellisen suoriutumisen osatekijöitä 
Seuraavaksi tarkastellaan useamman tausta- tai kouluympäristön tekijän yhte-
yksiä oppilaiden kielitaidon eri osa-alueilla saavuttamiin tuloksiin. Näin pyri-
tään määrittelemään keskimääräisiä, hyvän ja erinomaisen osaamisen osateki-
jöitä B-ranskan eri osataitoja mitanneissa tehtävissä.

Jatko-opinnot, sukupuoli ja kielitaito 
Oppilaan jatko-opintosuunnitelmien ja sukupuolen välillä oli yhteyksiä kaik-
kiin kielellisiin osataitoihin. Jatko-opintosuunnitelmien mukaan eriteltynä par-
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haiten menestyivät lukioon pyrkineet tytöt, heikoiten ammatilliseen koulutuk-
seen pyrkineet pojat. 

Lukioon pyrkineissä tytöissä oli eniten ylemmän tavoitetason saavuttaneita 
sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtävissä. Kuullun ymmärtämistehtävissä 
lukioon pyrkineistä tytöistä noin kuusi kymmenestä ylsi vähintään taitotasolle 
A1.3. Myös kaikkein korkeimman taitotason saavuttaneita oli eniten lukioon 
pyrkineissä tytöissä. Vähiten taitotason A1.3 saavuttaneita oli ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineissä pojissa, tosin ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä 
tyttöjä oli lähes yhtä vähän. Sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen pyr-
kineiden tyttöjen ja poikien tyypillisin taitotaso kuullun ymmärtämistehtävissä 
oli A1.2, jolle sijoittui ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä pojista ja tytöistä 
noin seitsemän oppilasta kymmenestä.

Lukioon pyrkineet tytöt erottuivat myös luetun ymmärtämistehtävissä selkeästi 
omaksi ryhmäkseen: heistä 86 prosenttia ylsi vähintään ylemmälle tavoiteta-
solle A1.3, ero poikiin oli viisi prosenttiyksikköä. Eniten ylemmän tavoitetason 
alittajia myös luetun ymmärtämistehtävissä oli ammatilliseen koulutukseen pyr-
kineissä pojissa: heistä 40 prosenttia jäi ylemmän tavoitetason alapuolelle, ty-
töistä vajaa kolmannes. Tyypillisin taitotaso ammatilliseen koulutukseen pyrki-
neillä pojilla oli A1.2, muilla ylempi tavoitetaso A1.3. Tosin lukioon pyrkineistä 
tytöistä ja pojista lähes yhtä suuri osuus saavutti taitotason A2.1.  

Kuvio 89. B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-
opintosuunnitelmien mukaan.
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Lukioon pyrkineissä tytöissä oli eniten myös puhumistehtävissä vähintään ylem-
män tavoitetason saavuttaneita: tytöistä 74 prosenttia ylsi vähintään taitotasol-
le A1.2, lukioon pyrkineistä pojista kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän. 
Erinomaiseen osaamiseen (vähintään A1.3) ylsi lukioon pyrkineistä tytöistä  
45 prosenttia, lukioon pyrkineistä pojistakin lähes kolmannes. Eniten ylem-
män tavoitetason alittajia oli puolestaan ammatilliseen koulutukseen pyrkineis-
sä tytöissä, joista 66 prosenttia jäi ylemmän tavoitetason alle, pojista hieman 
harvempi. Eniten taitotason A1.1 alittajia oli ammatilliseen koulutukseen pyr-
kineissä pojissa: heistä lähes kolmannes ei saavuttanut puhumistehtävissä edes 
alinta taitotasoa, ammatilliseen koulutukseen pyrkineistä tytöistä viidennes. 
Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä pojilla ja tytöillä oli A1.2, ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineillä tytöillä ja pojilla A1.1.

Kuvio 90. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mu-
kaan.

Ammatilliseen koulutukseen pyrkineet pojat menestyivät huonosti myös kir-
joittamistehtävissä: heistä 80 prosenttia jäi ylemmän tavoitetason alapuolelle, 
tytöistä noin seitsemän tyttöä kymmenestä. Ammatilliseen koulutukseen pyr-
kineissä pojissa oli myös eniten taitotason A1.1 alittajia. Eniten ylemmän ta-
voitetason saavuttaneita oli lukioon pyrkineissä tytöissä, joista noin seitsemän 
tyttöä kymmenestä ylsi kirjoittamisessa vähintään taitotasolle A1.2, lukioon pyr-
kineistä pojista noin puolet. Tyypillisin taitotaso lukioon pyrkineillä tytöillä oli 
A1.2, pojilla A1.1, samoin kuin ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä tytöillä 
ja pojilla.  
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Kuvio 91. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien 
mukaan. 

Jakaumien muotoja tuottamistehtävissä tarkasteltaessa huomataan, että ne nou-
dattavat lukioon pyrkineillä ainakin jossain määrin normaalijakaumaa. Ammatilli-
seen koulutukseen pyrkineillä jakaumat olivat selkeästi oikealle vinoja, tuottamis-
tehtävissä heikosti menestyneiden osuuden korostuessa sekä tytöillä että pojilla.    

Kuntatyyppi, sukupuoli ja kielitaito
Kun kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti sekä suku-
puolittain että kuntatyypeittäin, havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä 
vähintään ylemmälle tavoitetasolle yltäneissä suurimmat erot olivat taajaan 
asuttujen alueiden tyttöjen ja poikien välillä. Taajaan asuttujen alueiden pojista 
jäi 21 prosenttiyksikköä tyttöjä suurempi osuus ylemmän tavoitetason alapuo-
lelle. Kaupunkimaisten alueiden tyttöjen ja poikien välillä erot olivat noin kym-
menen prosenttiyksikköä tyttöjen eduksi, maaseutumaisilla alueilla kymmenen 
prosenttiyksikköä poikien eduksi. Eniten kiitettävään osaamiseen yltäneitä oli 
kaupunkien tytöissä.

Luetun ymmärtämistehtävissä eniten ylemmän tavoitetason alittajia oli maaseu-
tujen pojissa, seuraavaksi eniten taajamien tytöissä. Eniten kiitettävään osaami-
seen yltäneitä oli maaseutujen pojissa ja kaupunkien tytöissä. 
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Kuvio 92. B-ranskan kuullun ja luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja kuntatyy-
pin mukaan.

Kaupunkien tytöt saavuttivat kuusi prosenttiyksikköä poikia enemmän puhu-
mistehtävissä vähintään ylemmän tavoitetason. Taajamien pojissa oli puolestaan 
35 prosenttiyksikköä enemmän ylemmän tavoitetason alittajia kuin taajamien 
tytöissä. Kuviossa 93 on koottuna puhumis- ja kirjoittamistehtävien taitotasoja-
kaumat sukupuolittain ja kuntatyypin mukaan eriteltynä. 

Kuvio 93. B-ranskan puhumis- ja kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot sukupuolen ja kuntatyypin 
mukaan.
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Kaupunkien ja taajamien tytöt menestyivät parhaiten kirjoittamistehtävissä: 
heistä noin kaksi kolmesta ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle. Eniten taito-
tason A1.2 alittajia oli taajamien pojissa: heistä 70 prosenttia jäi kirjoittamisteh-
tävissä ylemmän tavoitetason alapuolelle. Sekä puhumis- että kirjoittamistehtä-
vissä eniten kiitettävään osaamiseen yltäneitä oli kaupunkien tytöissä.

Yhteenvetona kuntatyypeittäin voidaan todeta, että kaupunkien tytöt menestyi-
vät kaikissa osataidoissa parhaiten tai lähes parhaiten. Pojista parhaiten menes-
tyivät maaseudun pojat, jotka erityisesti kuullun ymmärtämistehtävissä saivat 
hyviä tuloksia. 
 
Oppilaan sukupuoli, vanhempien koulutustausta ja kielitaito
Vanhempien koulutustausta vaikutti sekä tyttöjen että poikien menestymiseen 
kuullun ymmärtämistehtävissä. Vähintään ylemmän tavoitetason saavutti noin 
kaksi kolmannesta tytöistä, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, 
pojista hieman yli puolet. Jos toinen vanhemmista oli ylioppilas, saavutti ty-
töistä kolme prosenttiyksikköä useampi vähintään ylemmän tavoitetason kuin 
pojista. Ei-ylioppilasvanhempien tytöistä yli puolet ylsi vähintään ylemmälle 
tavoitetasolle, pojista neljännes.

Heikoiten kuullun ymmärtämistehtävissä menestyivät pojat, joiden vanhemmis-
ta kumpikaan ei ollut ylioppilas. Korkeimmalla taitotasolla oli puolestaan eni-
ten tyttöjä, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita. 

Tyypillisin taitotaso kuullun ymmärtämistehtävissä oli vanhempien koulutus-
taustasta ja oppilaan sukupuolesta riippumatta alempi tavoitetaso A1.2.

Kuvio 94. B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot vanhempien koulutustaustan ja 
sukupuolen mukaan.
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Luetun ymmärtämistehtävissä vanhempien ylioppilastausta näkyi erityisen sel-
keästi korkeimman taitotason saaneilla tytöillä. Jos oppilaan molemmat van-
hemmat olivat ylioppilaita, korkeimman taitotason saavutti tytöistä viidennes, 
pojista 16 prosenttia. Ylioppilasvanhempien lapsista vähintään ylemmälle ta-
voitetasolle ylsi kuitenkin suhteessa huomattavasti suurempi osuus sekä poikia 
että tyttöjä kuin kuullun ymmärtämistehtävissä. 

Jos vanhemmista toinen oli ylioppilas, vähintään ylemmälle tavoitetasolle ylsi 
tytöistä 82, pojista noin 70 prosenttia. Ei-ylioppilasvanhempien tytöistä ja pojis-
ta ylsi noin neljännes vähintään ylemmälle tavoitetasolle. Heikoiten luetun ym-
märtämistehtävissä menestyivät pojat, joiden vanhemmista toinen oli ylioppilas. 
Tyttöjen ja poikien tyypillisin taitotaso luetun ymmärtämistehtävissä vaihteli 
vanhempien koulutustaustan mukaisesti. Oppilailla, joiden vanhemmista ei 
kumpikaan, tai vain toinen, oli ylioppilas, tyypillisin taitotaso sukupuolesta 
riippumatta oli ylempi tavoitetaso A1.3, kahden ylioppilasvanhemman tytöillä 
ja pojilla A2.1. 

Kuvio 95. B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot vanhempien koulutustaustan ja 
sukupuolen mukaan.

Ylioppilasvanhempien lapset menestyivät myös puhumistehtävissä parhaiten: 
noin kahdeksan tyttöä kymmenestä saavutti vähintään ylemmän tavoitetason, 
pojistakin noin seitsemän poikaa kymmenestä.

Tytöistä, joiden vanhemmista toinen oli ylioppilas, ylsi 16 prosenttiyksikköä 
useampi vähintään ylemmälle tavoitetasolle kuin pojista. Sen sijaan jos vanhem-
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mista kumpikaan ei ollut ylioppilas, saavutti tytöistä 63 ja pojista 55 prosenttia 
vähintään ylemmän tavoitetason, pojistakin noin seitsemän poikaa kymmenestä. 

Ylimmän taitotason puhumistehtävissä saavuttaneissa oli eniten ylioppilastaus-
taisten vanhempien tyttöjä, alle A1.1-tason jääneiden joukossa poikia, joiden 
vanhemmista toinen oli ylioppilas.

Tyypillisin taitotaso pojilla vanhempien koulutustaustasta riippumatta oli alem-
pi tavoitetaso A1.1, ylioppilasvanhempien tytöillä A2.1 ja muilla ryhmillä A1.2.

Kuvio 96. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen 
mukaan. 

Kahden ylioppilasvanhemman tytöistä kolme neljästä saavutti kirjoittamisteh-
tävissä vähintään ylemmän tavoitetason, pojista 57 prosenttia. Jos toinen van-
hemmista oli ylioppilas, ylsi 62 prosenttia tytöistä ja 39 prosenttia pojista vähin-
tään ylemmälle tavoitetasolle. Ei-ylioppilasvanhempien tytöistä kolme viidestä 
ja pojista kaksi viidestä saavutti taitotason A1.2.

Kirjoittamistehtävissä heikoiten menestyivät pojat, joiden vanhemmista toinen 
tai ei kumpikaan ollut ylioppilas, parhaiten tytöt, joiden molemmat vanhemmat 
olivat ylioppilaita. 

Tyypillisin taitotaso kirjoittamistehtävissä vaihteli sukupuolittain: pojilla se oli A1.1 
vanhempien koulutustaustasta riippumatta, ei-ylioppilasvanhempien ja yhden 
ylioppilasvanhemman tytöillä A1.2, kahden ylioppilasvanhemman tytöillä A2.1.  
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Kuvio 97. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen 
mukaan. 
 
Yhteenvetona vanhempien koulutustaustan ja sukupuolen yhteydestä oppi-
laan kielitaitoon voidaan todeta, että sekä ymmärtämis- että tuottamistaidoissa 
parhaiten menestyivät ylioppilasvanhempien tytöt. Poikien menestys vaihteli 
vanhempien koulutustaustan ja osataidon mukaan: kuullun ymmärtämis- ja kir-
joittamistehtävissä heikoiten menestyivät ei-ylioppilasvanhempien pojat, luetun 
ymmärtämis- ja puhumistehtävissä yhden ylioppilasvanhemman pojat. 

Ranskan kielen arvosana, sukupuoli ja kielitaito
Kun kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti sekä suku-
puolittain että suhteessa oppilaan viimeisimpään ranskan kielen arvosanaan, 
havaittiin, tyttöjen ja poikien välillä oli jonkin verran eroja siinä, millä kou-
luarvosanalla he saavuttivat ylemmän tavoitetason eri osataidoissa. Taitotaso 
katsottiin tässä yhteydessä saavutetuksi, mikäli yli 50 prosenttia oppilaista ylsi 
vähintään kyseiselle taitotasolle. Tulosten tarkastelussa tulee kuitenkin pitää 
mielessä, että kouluarvosana sisältää paitsi aineen hallintaan liittyvät tavoitteet 
myös tavoitteiden suuntaisen työskentelyn. Kun näiden keskinäisiä suhteita ei 
opetussuunnitelman perusteissa ole määritelty, hankaloituu myös arvosanojen 
luotettavuuden arviointi pelkästään kielitaidon mittana.  

Ranskan kielen arvosanalla kahdeksan yli puolet tytöistä ja pojista saavut-
ti ylemmän tavoitetason kirjoittamistehtävissä, pojat myös puhumis- ja tytöt 
kuullun ymmärtämistehtävissä. Tytöille ylemmän tavoitetason saavuttamiseen 
puhumistehtävissä riitti kouluarvosana seitsemän. Kuullun ymmärtämistehtä-
vissä ylemmän tavoitetason saavuttamiseen pojilta edellytettiin kouluarvosanaa 
yhdeksän. 
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Luetun ymmärtämistehtävissä ylemmän tavoitetason saavuttaneiden oppilaiden 
arvosanat vaihtelivat runsaasti: sekä tytöt että pojat ylsivät ylemmälle tavoiteta-
solle jo arvosanalla viisi, erinomaiseen osaamiseen arvosanalla yhdeksän. 

Kuullun ymmärtämistehtävissä erinomaiseen osaamiseen edellytettiin sekä ty-
töiltä että pojilta arvosana kymmenen. Myös puhumistehtävissä kiitettävään 
osaamiseen edellytettiin pojilta arvosanaa kymmenen ja tytöiltä kirjoittamisteh-
tävissä arvosanaa yhdeksän.

Taulukkoon 57 on koottu eri osataidoissa ylemmän tavoitetason saavuttami-
seen vaditut kouluarvosanat sukupuolittain.

Taulukko 57. Ylemmän tavoitetason saavuttaminen eri osataidoissa arvosanoittain ja sukupuolittain sekä 
suhteessa kouluarvosanaan (B-ranska).

Osataito

Arvosana Kuullun 
ymmärtäminen

Luetun 
ymmärtäminen

Puhuminen Kirjoittaminen

Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt
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9 YT 
(A1.3) Yli Yli Yli Yli

10 Yli Yli Yli Yli

YT = ylempi tavoitetaso

Ranskan kielen kouluarvosanan yhteys tyttöjen ja poikien eri osataidoissa saa-
miin tuloksiin oli seuraava: kouluarvosanan selitysosuus ymmärtämistaidoissa 
oli tytöillä ja pojilla lähes samansuuruinen (kuullun ymmärtäminen: tytöt 16 %, 
pojat 18 %; luetun ymmärtäminen: tytöt 22 %, pojat 23 %). Puhumistaidoissa 
kouluarvosana selitti poikien osaamista enemmän kuin tyttöjen, kirjoittamistai-
doissa selitysosuus oli tytöillä ja pojilla lähes yhtä suuri (puhuminen: tytöt 25 %, 
pojat 32 %, kirjoittaminen: tytöt 43 %, pojilla 45 %). Tuottamistaidoissa oppilaan 
kouluarvosana selitti näin ollen enemmän kirjoittamis- kuin puhumistehtävissä 
menestymistä. 
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Koulun alueellinen sijainti, opetuskieli ja kielitaito
Kielitaitotavoitteen toteutumista tarkasteltiin samanaikaisesti myös alueittain 
ja koulun opetuskielen mukaan. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin Lounais- ja 
Pohjois-Suomi, joista arviointiin osallistui vain hyvin pieni määrä ruotsinkielis-
ten koulujen oppilaita.

Niillä kahdella AVI-alueella, joista mukana oli sekä suomen- että ruotsinkie-
lisiä kouluja, havaittiin, että kuullun ymmärtämistehtävissä eniten vähintään 
ylemmälle tavoitetasolle yltäneitä oli Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa. 
Näissä kouluissa oli myös suhteessa eniten korkeimman taitotason saavuttanei-
ta. Eniten ylemmän tavoitetason alittajia oli Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Etelä-
Suomen suomenkielisissä kouluissa. 

Kuvio 98. B-ranskan kuullun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot aluehallintovirastoittain ja koulun 
opetuskielen mukaan.

Eniten vähintään ylemmän tavoitetason saavuttajia luetun ymmärtämistehtävis-
sä oli Länsi- ja Sisä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa. Korkeimman taitotason 
saavuttaneiden osuus oli puolestaan suurin Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kou-
luissa. Eniten ylemmän tavoitetason alittajia oli Etelä-Suomen suomenkielisissä 
kouluissa. Ruotsinkielisten koulujen paremmuus luetun ymmärtämistehtävissä 
näkyi myös tyypillisimmissä taitotasoissa, joka oli ruotsinkielisissä kouluissa 
A2.1 ja suomenkielisissä kouluissa A1.3. 
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Kuvio 99. B-ranskan luetun ymmärtämistehtävissä saavutetut taitotasot aluehallintovirastoittain ja koulun 
opetuskielen mukaan.

Myös puhumistehtävissä ylemmän tavoitetason alle jääneitä oli vähiten Ete-
lä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, eniten Länsi- ja Sisä-Suomen suomen-
kielisissä kouluissa. Kahdelle ylimmälle taitotasolle yltäneitä oli jälleen eniten 
Etelä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa. Tyypillisimmissä taitotasoissa ei ollut 
koulun opetuskielestä johtuvia eroja, tosin Länsi- ja Sisä-Suomen kouluissa ylsi 
oppilaista yhtä suuri osuus sekä ylemmälle että alemmalle tavoitetasolle.

Kuvio 100. B-ranskan puhumistehtävissä saavutetut taitotasot aluehallintovirastoittain ja koulun opetus-
kielen mukaan. 
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Kirjoittamisen taitotasojakauma oli varsin samankaltainen kuin muissakin osa-
taidoissa: eniten vähintään ylemmän tavoitetason saavuttajia oli Etelä- sekä 
Länsi- ja Sisä-Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, vähiten samojen alueiden 
suomenkielisissä kouluissa. 

Kuvio 101. B-ranskan kirjoittamistehtävissä saavutetut taitotasot aluehallintovirastoittain ja koulun opetus-
kielen mukaan.

Yhteenvetona edellä kuvattujen taustatekijöiden yhteyksistä oppilaan tuloksiin 
voidaan vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneiden oppilaiden piirteitä 
luonnehtia osataidoittain seuraavasti:

Oppilas menestyi todennäköisesti kuullun ymmärtämistehtävissä, jos hän  
 oli lukioon pyrkivä tyttö
 opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
 oli tyttö, joka asui kaupungissa
 oli tyttö, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
 oli tyttö, jolla vähintään arvosana 8 ranskasta.

Oppilas menestyi todennäköisesti luetun ymmärtämistehtävissä, jos hän 
 oli lukioon pyrkivä tyttö
 opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
 oli poika, joka asui maaseudulla
 oli tyttö, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
 sai vähintään arvosanan 5 ranskasta.
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Oppilas menestyi todennäköisesti puhumistehtävissä, jos hän 
 oli lukioon pyrkivä tyttö 
 opiskeli Länsi- ja Sisä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa
 oli tyttö, joka asui kaupungissa
 oli tyttö, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
 oli tyttö, joka sai vähintään arvosanan 7 ranskassa.

Oppilas menestyi todennäköisesti kirjoittamistehtävissä, jos hän 
 oli lukioon pyrkivä tyttö
 opiskeli Etelä-Suomen ruotsinkielisessä koulussa 
 oli tyttö, joka asui kaupungissa
 tyttö, jonka molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita
 sai vähintään arvosanan 8 ranskassa.

3.4 Ranskan kielen oppimista edistävät käytänteet ja 
 niihin liittyvät tekijät
Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden harjoittamia oppimista edistäviä käytäntei-
tä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimista edistävillä käytänteil-
lä tarkoitetaan muun muassa erilaisten opiskelustrategioiden hallintaa, ja ne 
sisältyvät opetussuunnitelman perusteiden tavoitekuvauksiin vieraissa kielis-
sä. Opiskelutaidot ja itseohjautuvuuden kehittyminen liittyvät ainekohtaisina 
sovelluksina perusopetuksen tehtävään kannustaa elinikäiseen oppimiseen 
(Opetushallitus 2004, 12).

Tavoitteiden toteutumista kouluopiskelussa kartoitettiin oppilaslomakkeessa 21 
väittämän avulla. Väittämistä viisi koski opiskelutaitoja ja oman toiminnan oh-
jausta. Lisäksi selvitettiin nykyaikaisten opetus- ja opiskelumenetelmien käytön 
yleisyyttä omaehtoisen tuottamisen (kaksi väittämää), median hyödyntämisen 
(neljä väittämää), opettajan kohdekielen käytön kannustuksen (yksi väittämä) 
sekä puheharjoittelun (kolme väittämää) näkökulmasta. Myös opettajan käyt-
tämä kohdekielinen puhe oppituntien aikana katsottiin puhumisen oppimista 
tukevaksi toiminnaksi (yksi väittämä). Kulttuuritavoitteiden toteutumista kartoi-
tettiin kahdeksalla väittämällä, joissa selvitettiin oppilaan koulun ulkopuolista 
ranskan kielen käyttöä. 

Oppilaat vastasivat koulussa harjoitettuja käytänteitä koskeviin väittämiin vii-
siportaisella asteikolla, jonka ääripäät olivat ei koskaan – lähes aina, koulun 
ulkopuolista harrastuneisuutta koskeviin väittämiin neliportaisella asteikolla ei 
koskaan – joskus – viikoittain – päivittäin. 
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Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään 
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 

Oppilaiden koulussa harjoittamien käytänteiden osalta oppimistavoitteet toteutui-
vat tyydyttävästi autenttisessa kielenkäytössä (esim. opettaja kannustaa käyttä-
mään ranskaa koulun ulkopuolella) ja vapaassa tuottamisessa (esim. oppikirjan 
suulliset pariharjoitukset). Näitä käytänteitä harjoitettiin ranskan tunneilla joskus, 
usein tai lähes aina. Sen sijaan tieto- ja viestintätekniikan käytössä (esim. interne-
tin käyttäminen tiedonhakuun), itsearvioinnissa ja oman toiminnan suunnittelus-
sa (esim. keskustelu opettajan kanssa edistymisestä) sekä opettajajohtoisuudessa 
(esim. sanaston harjoittelu omin lausein) opetussuunnitelman tavoitteet toteutuivat 
vain heikosti, eli niihin kuuluneita käytänteitä ei oppitunneilla juurikaan harjoi-
tettu. 

Myös koulun ulkopuolisen ranskan kielen harrastamisen osalta (esim. ranskankie-
lisen musiikin kuuntelu, videoklippien katselu) oppimistavoitteet toteutuivat B-
ranskassa heikosti. 

Oman toiminnan suunnitteluun sisältynyt tavoite läksyjen teon säännöllisyydestä 
toteutui sen sijaan hyvin: runsas kaksi oppilasta kolmesta teki ranskan läksyt usein 
tai lähes aina. 

Oppilaan taustatekijöiden ja oppimisympäristön piirteiden (esim. koulun alueelli-
nen sijainti, kuntatyyppi, opetuskieli) yhteydet oppimista edistävien käytänteiden 
harjoittamiseen olivat pieniä, käytännössä lähes olemattomia. Ainoat kohtalaiset 
yhteydet oppilaan taustatekijöiden ja oppimista edistävien käytänteiden harjoit-
tamisen välillä olivat ranskan kielen läksyjen säännöllisellä tekemisellä, oppilaan 
jatko-opintosuunnitelmilla ja ranskan kielen arvosanalla. Lukioon pyrkineet teki-
vät läksynsä keskimäärin lähes aina, ammatilliseen koulutukseen pyrkineet vain 
joskus. Läksyjen teon säännöllisyys oli kohtalaisessa yhteydessä myös oppilaan 
saamaan ranskan kielen arvosanaan. 

3.4.1 Oppimista edistävät käytänteet koulussa ja koulun  
 ulkopuolella
Oppimista edistävistä käytänteistä kuvaillaan ensin ranskan oppitunneilla har-
joitettuja toimintoja, sitten oppilaan koulun ulkopuolella tapahtunutta ranskan 
kielen harrastamista. Käytänteiden yhteydet saavutettuun kielitaitoon raportoi-
daan luvussa 3.6.1.
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Oppitunneilla harjoitetut käytänteet
Osa oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin liittyvistä väittämistä oli samoja kuin 
opettajakyselyssä, joiden tulokset raportoitiin luvussa 3.3.2. Alla olevia tuloksia 
tarkasteltaessa kannattaakin muistaa, että oppituntien aikana oppilailla ei lä-
heskään aina ole mahdollisuutta valita käytänteistä itseään eniten miellyttäviä, 
vaan heidän on tehtävä opettajan ohjeiden mukaan esimerkiksi sanakokeita ja 
muita opettajan johdolla harjoitettuja toimintoja. Lisäksi eri oppilailla on erilai-
nen käsitys siitä, miten usein jotain toimintatapaa tunneilla harjoitetaan, vaikka 
opettajan näkökulmasta käytänteiden harjoittaminen kohdistuu kaikkiin oppi-
laisiin yhtä usein. 

Oppitunneilla harjoitettuihin käytänteisiin liittyneistä oppilaslomakkeen väit-
tämistä muodostui viisi sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin seuraavasti: 
autenttinen kielenkäyttö, tieto- ja viestintätekniikan käyttö, vapaa tuottaminen, 
opettajajohtoiset työtavat sekä itsearviointi ja oman toiminnan suunnittelu. 

Autenttista kielenkäyttöä (ks. kuvio 102) kuvaavat väittämät liittyivät suul-
listen esitysten pitämiseen, ranskankielisten lehtien ja kirjojen lukemiseen op-
pitunneilla sekä siihen, missä määrin opettaja kannusti oppilaita käyttämään 
ranskaa koulun ulkopuolella, käytti itse ranskaa sekä antoi oppilaille palautetta 
näiden ranskan kielen käytöstä parikeskusteluissa. 

Suullisten esitysten pitämisestä oppilaiden käsitykset vaihtelivat varsin paljon: 
noin kolmasosa ilmoitti, että esityksiä pidettiin joskus, kolmanneksen mielestä 
vain harvoin ja kolmanneksen mielestä ei koskaan. Samoin kolmanneksen mie-
lestä opettaja antoi palautetta parikeskusteluista vain harvoin tai ei koskaan tai 
kannusti käyttämään ranskaa koulun ulkopuolella. Vain noin yksi oppilas kym-
menestä koki saaneensa palautetta tai opettajan kannustusta lähes aina. Rans-
kan tunneilla oli melko tavallista, että opettaja käytti ranskaa puhuessaan koko 
luokalle. Näin tapahtui lähes aina noin kolmanneksen mielestä ja usein vielä 
hieman useamman mielestä. Yhdeksän oppilasta sadasta ilmoitti kuitenkin, että 
opettaja käytti ranskan kieltä vain harvoin tai ei koskaan. Myös ranskankielisten 
lehtien lukeminen oppitunneilla oli harvinaista. 
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Kuvio 102. Autenttinen kielenkäyttö B-ranskan oppilasvastauksissa.

Tieto- ja viestintätekniikkaa (ks. kuvio 103) hyödynnettiin ranskan tunneilla 
melko vähän. Valtaosa oppilaista ilmoitti, että ranskan tunnilla ei käytetty in-
ternetiä tiedonhakuun koskaan tai vain harvoin. Hieman useampi kuin kaksi 
oppilasta kolmesta koki, että tietokonetta ei hyödynnetty tunneilla myöskään 
kieliopin harjoitteluun, esimerkiksi erilaisten kieliohjelmien ja pelien avulla. 
Varsin samanlaiset tulokset saatiin äskettäin tehdyssä eurooppalaisessa kartoi-
tuksessa, jonka mukaan informaatioteknologian käyttö suomalaisissa yläkou-
luissa on harvinaisempaa kuin EU:n alueella keskimäärin (Euroopan unioni 
2013). Oppilaiden niukkoja mahdollisuuksia omien valintojen tekemiseen ku-
vasi myös se, että lähes kaikki oppilaat olivat sitä mieltä, he saivat vain harvoin 
tai ei koskaan itse valita kotitehtävänsä. Ranskankielisiä elokuvia, lauluja jne. 
kuunneltiin ja katseltiin oppilaista vajaan puolen mielestä oppitunneilla kuiten-
kin edes joskus.

Kuvio 103. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö B-ranskan oppilasvastauksissa.
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Ranskan kielen vapaaseen tuottamiseen (ks. kuvio 104) liittyneitä käytänteitä 
tunneilla harjoitettiin sen sijaan jonkin verran. Yleisimmin käytettiin oppikirjan 
suullisia pariharjoituksia: lähes puolet oppilaista teki niitä usein ja kolmannes 
lähes joka oppitunti. Kielioppia omia lauseita muodostamalla harjoitteli yli kol-
mannes oppilaista joskus, vajaa kolmannes usein. Myös sanaston harjoittelussa 
omien lauseiden muodostaminen oli melko tavallista yli puolelle oppilaista. 
Valtaosa oppilaita ilmoitti, että heillä oli ranskan kokeissa vapaata kirjallista 
tuottamista joskus tai usein. 

Opettajajohtoisista työtavoista (ks. kuvio 104) oppilasvastauksista nousivat 
esiin sanakokeet ja kirjalliset kokeet päivän läksyistä. Sanakokeita oli 45 pro-
sentilla usein tai lähes aina, kirjallisia läksykokeita huomattavasti harvemmin: 
kahdella kolmanneksella oppilaista ei koskaan tai vain harvoin. 

   

Kuvio 104. Vapaa tuottaminen (V) ja opettajajohtoiset työtavat (O) B-ranskan oppilasvastauksissa. 

Käytänteistä muodostunut neljäs sisällöllinen kokonaisuus nimettiin itsearvi-
oinniksi ja oman toiminnan suunnitteluksi (ks. kuvio 105). Kokonaisuu-
teen liittyneissä väittämissä selvitettiin, missä määrin oppilaat arvioivat omaa ja 
toistensa osaamista sekä suunnittelevat opiskeluaan. 

Opettajan kanssa omasta edistymisestään oppilaat eivät keskustelleet juuri lain-
kaan: yli puolet oppilaista ei koskaan ja kolmannes vain harvoin. Lähes yhtä 
harvinaista oli palautteen antaminen toiselle oppilaalle tämän ranskan kielen 
osaamisesta. Neljäsosa oppilaista arvioi joskus omaa osaamistaan, yli kolman-
nes vain harvoin ja vajaa kolmannes ei koskaan. Oppilaiden tottumattomuus 
pitkäjänteiseen työskentelyyn ranskan opiskelussa ilmeni myös siten, että lähes 
kuusi oppilasta kymmenestä ei koskaan suunnitellut omaa työskentelyään.     
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Kuvio 105. Itsearviointi ja oman toiminnan suunnittelu B-ranskan oppilasvastauksissa.

Edellä kuvattujen sisällöllisten kokonaisuuksien ulkopuolelle jäivät muun mu-
assa kielisalkun kokoaminen ja puheharjoitusten tallentaminen videolle. Näitä 
käytänteitä harjoitettiin ranskan tunneilla todella harvoin. Vain kaksi oppilasta 
sadasta ilmoitti joskus koonneensa ranskan tunnilla kielisalkkua tai kirjoitta-
neensa opiskelupäiväkirjaa. Puheharjoitusten tallentaminen videolle oli lähes 
yhtä vierasta, vain kuusi prosenttia oppilaista teki sitä joskus tai usein. 

Yhtenä oman toiminnan suunnittelun ja opiskelutaitojen ilmentymänä oli taus-
takyselyssä myös kysymys läksyjen teon säännöllisyydestä. Runsas kaksi 
oppilasta kolmesta ilmoitti tekevänsä ranskan läksyt lähes aina (42 %) tai usein 
(27 %). Oppilaista 11 prosenttia teki läksyt vain harvoin tai ei koskaan. Tu-
los kuvaa osaltaan opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004, 120) 
mainittua pitkäjänteistä viestinnällistä harjoittelua ja oppilaiden vastausten va-
lossa tämä tavoite näytti toteutuvan hyvin. Kaiken kaikkiaan näytti siis siltä, 
että tutkitut yhdeksännen luokan oppilaat olivat varsin tottumattomia itsenäi-
seen opiskeluun ja itseohjautuvuuteen muutoin kuin kotiläksyjen säännöllisen 
tekemisen kautta.

Ranskan tunneilla harjoitettuja käytänteitä opetussuunnitelman tavoitteiden to-
teutumiseen verrattaessa havaittiin, että opettajajohtoisten työtapojen (keskiarvo 
1,3), itsearvioinnin ja oman toiminnan suunnittelun (keskiarvo 1,8) sekä tieto- 
ja viestintätekniikan (keskiarvo 2,1) tavoitteet toteutuivat B-ranskassa heikosti. 
Autenttisen kielenkäytön (keskiarvo 3,1) ja vapaan tuottamisen (keskiarvo 3,3) 
tavoitteet toteutuivat nekin vain tyydyttävästi.
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Koulun ulkopuolinen ranskan kielen harrastaminen
Opetussuunnitelman perusteissa mainitun elinikäisen oppimisen ja sen edel-
lyttämän itseohjautuvuuden hengessä oppilaiden taustakyselyssä kartoitettiin 
koulussa tapahtuvan opiskelun lisäksi ranskan kielen oppimista edistävien 
vapaa-ajan toimintojen harjoittamista. Myös opetussuunnitelman perusteissa 
mainitun media- ja viestintätaitojen harjoittamista tiedonhankinnassa, -välittä-
misessä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (Opetushallitus 2004, 37) kartoi-
tettiin oppilaskyselyssä. Koulun ulkopuolisista käytänteistä muodostui kaksi 
sisällöllistä kokonaisuutta, jotka nimettiin kielen kommunikatiiviseen käyttöön 
ja kielen ymmärtämiseen keskittyväksi kielen käytöksi.

Oppilaiden harjoittamia kommunikatiiviseen kielen käyttöön keskittyviä 
(ks. kuvio 106) käytänteitä olivat ranskankielisen musiikin kuuntelu, elokuvien 
katselu ja ranskan kielen käyttäminen turistien, ystävien ja sukulaisten kanssa.   
Eniten oppilaat ilmoittivat katselevansa ranskankielisiä elokuvia ja videoklippe-
jä sekä kuuntelevansa ranskankielistä musiikkia. Lähes kuusi oppilasta kymme-
nestä katseli ranskankielisiä elokuvia joskus tai viikoittain, yli puolet kuunteli 
ranskalaista musiikkia joskus tai päivittäin. Oppilaista kuitenkin lähes puolet il-
moitti, että ei kuuntele koskaan ranskankielistä musiikkia vapaa-ajallaan. Myös 
ranskan kielen käyttäminen kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa 
oli vähäistä. Lähes kahdeksan oppilasta kymmenestä ei puhunut ranskaa turis-
tien kanssa, sen sijaan 44 prosenttia ilmoitti käyttävänsä ranskaa kavereiden tai 
sukulaisten kanssa joskus. Myös esimerkiksi ranskankielisten viestien kirjoitta-
minen vapaa-ajalla oli harvinaista: vain viidennes oppilaista kirjoitti niitä joskus.   

Ymmärtämiseen keskittyväksi kielen käytöksi (ks. kuvio 106) ryhmittyi-
vät toiminnot, joissa oppilas oli lähinnä ranskankielisten tekstien ym. materiaa-
lin vastaanottajana, ei niinkään aktiivisena tuottajana. Tällaisia olivat ranskan-
kielisiin verkkokeskusteluihin osallistuminen, ranskankielisten verkkolehtien 
lukeminen ja keskustelupalstojen seuraaminen.  

Suurin osa oppilaista ei juurikaan lukenut ranskankielisiä verkkotekstejä. Kui-
tenkin 16 oppilasta sadasta ilmoitti lukevansa verkkolehtiä joskus tai viikoit-
tain. Vielä harvinaisempaa oli verkkokeskusteluihin osallistuminen. Viidennes 
oppilaista kertoi seuraavansa ranskankielisiä keskustelupalstoja joskus tai vii-
koittain. 
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KK = kommunikatiivinen kielen käyttö, Y = ymmärtämiseen keskittyvä kielen käyttö

Kuvio 106. Oppilaiden koulun ulkopuolinen ranskan kielen harrastaminen B-ranskan oppilasvastauksissa.

Opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet soveltaa koulussa opittua 
kielitaitoa omaehtoisesti toteutuivat sekä kommunikatiiviseen kielen käyttöön 
keskittyvän harrastamisen (keskiarvo 1,8; skaala 1–4) että ymmärtämiseen 
keskittyvän harrastamisen (keskiarvo 1,5; skaala 1–4) osalta heikosti. Tulos ei 
sinänsä ole yllättävä B-ranskan oppilaiden vähäisen kielitaidon huomioiden. 
Taitotasoasteikon alimmilla tasoilla sekä kielen ymmärtämis- että tuottamistai-
dot ovat vielä varsin rajallisia, eikä kielitaito siksi riitä muihin kuin kaikkein 
yksinkertaisimpiin kielenkäyttötilanteisiin osallistumiseen.   

Eri käytänneulottuvuuksien keskinäisiä yhteyksiä selvitettiin korrelaatioker-
toimien avulla. Autenttisen kielenkäytön ja itsearvioinnin ja oman toimin-
nan suunnittelun sekä vapaan tuottamisen välinen yhteys oli kohtalainen  
(0,35 < r < 0,65). Tämä ei liene yllättävää, sillä kaikkiin kolmeen sisällölliseen 
kokonaisuuteen liittyvissä väittämissä käsiteltiin toimintoja, joissa kielen oma-
ehtoinen vapaa tuottaminen, ymmärtäminen ja oman osaamisen havainnointi 
ovat keskeisiä.

Koulun ulkopuolisten käytänteiden keskinäinen korrelaatio oli kohtalainen 
(0,47). Tämä on myös täysin odotuksenmukaista, sillä monet harrastuneisuu-
teen sisältyneistä yksittäisistä väittämistä koostuivat sekä kielen tuottamiseen 
että ymmärtämiseen liittyvistä toiminnoista. Esimerkiksi keskustelupalstojen 
seuraaminen voi olla paitsi ymmärtämiseen keskittyvää tekstien lukemista, 
myös aktiivista verkkokeskusteluihin itse osallistumista. Koulussa ja koulun ul-
kopuolella harjoitetuista käytänteistä myös itsearviointiin ja oman toiminnan 
suunnitteluun sekä kielen kommunikatiiviseen käyttöön liittyvät toiminnot oli-
vat kohtalaisessa yhteydessä toisiinsa (korrelaatio 0,36).
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3.4.2 Oppilaan taustatekijöiden yhteydet oppimista edistäviin  
 käytänteisiin
Oppilaan taustatekijöistä selvitettiin sukupuolen, vanhempien koulutustaustan, 
oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien, ranskan kielen arvosanan sekä ranskan 
kielen läksyihin käytetyn ajan yhteyttä oppimista edistävien käytänteiden har-
joittamiseen.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että saadut erot ryhmien välillä olivat merkitse-
viä, joskin käytännössä hyvin pieniä. 

Sukupuoli ja käytänteet
Käytänteistä muodostuneiden sisällöllisten kokonaisuuksien keskiarvoissa ei 
ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. Sen sijaan yksittäisissä käytänneväittä-
missä, kuten esimerkiksi läksyjen teon säännöllisyydessä, tyttöjen ja poikien 
vastaukset kuitenkin erosivat jonkin verran toisistaan. Tytöistä 46 prosenttia 
ilmoitti tekevänsä ranskan tehtävät lähes aina, pojista vajaa kolmannes. Pojissa 
sen sijaan oli tyttöjä enemmän niitä, jotka eivät tehneet läksyjään koskaan tai 
vain harvoin (pojat 18 %, tytöt 8 %). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001).
Koulun ulkopuolisessa ranskan kielen harrastamisessa ainoa sukupuolten väli-
nen ero oli kommunikatiiviseen kielen käyttöön liittyneiden käytänteiden har-
joittamisen useudessa (p < 0,001, d = 0,31).

Kolme tavallisinta koulun ulkopuolista kielenkäyttötilannetta, joissa sekä tytöt 
että pojat ilmoittivat käyttävänsä ranskaa joskus, olivat ranskankielisten elo-
kuvien katselu, musiikin kuuntelu ja ranskan kielen käyttäminen kavereiden 
ja sukulaisten kanssa. Tytöt valitsivat vaihtoehdon joskus poikia jonkin verran 
useammin (elokuvien/videoklippien katselu: tytöt 60 %, pojat 44 %; musiikin 
kuuntelu: tytöt 50 %, pojat 40 %; ranskan käyttö kavereiden ja sukulaisten kans-
sa; tytöt 40 %, pojat 32 %). Kaikkein eniten ei koskaan -vastauksia oli kysymyk-
sessä, jossa tiedusteltiin osallistumista ranskankielisiin verkkokeskusteluihin. 
Niin tytöistä kuin pojistakin runsas yhdeksän kymmenestä ei osallistunut rans-
kankielisiin verkkokeskusteluihin koskaan, mikä onkin varsin ymmärrettävää 
oppilaiden kielitaidon tason huomioiden.   

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden harjoittamat käytänteet 
Vanhempien koulutustaustalla ei ollut yhteyttä oppilaiden harjoittamiin oppi-
mista edistäviin käytänteisiin, ei myöskään läksyjen teon säännöllisyyteen. Käy-
tänteitä harjoitettiin keskimäärin saman verran riippumatta siitä, oliko oppilaan 
vanhemmista toinen, molemmat, vai ei kumpikaan ylioppilaita.
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Jatko-opintosuunnitelmat ja käytänteet
Oppilaiden harjoittamien kielenoppimista edistävien käytänteiden ja jatko-
opintosuunnitelmien välinen yhteys oli heikko (itsearviointi ja oman toiminnan 
suunnittelu, d = 0,28; vapaa tuottaminen d = 0,40), samoin koulun ulkopuoli-
sen harrastuneisuuden yhteys jatko-opintosuunnitelmiin (kommunikatiivinen 
kielen käyttö d = 0,31). Käytännössä tämä tarkoittaa, että vapaaseen tuottami-
seen sisältyneiden käytänteiden harjoittamisessa lukioon pyrkineillä vastausten 
keskiarvo oli 3,3 ja ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden 3,0. Molemmat 
pyöristyvät vastausvaihtoehtoon, jonka mukaan oppilaat harjoittivat näitä käy-
tänteitä keskimäärin joskus. Itsearviointiin ja oman toiminnan suunnitteluun 
liittyviä käytänteitä sekä lukioon (keskiarvo 1,8) että ammatilliseen koulutuk-
seen pyrkineet (keskiarvo 1,6) harjoittivat vain harvoin ja kommunikatiiviseen 
kielenkäyttöön liittyneitä vapaa-ajan käytänteitä eivät koskaan tai vain harvoin. 
(keskiarvot: lukio 1,5; ammatillinen 1,4).

Läksyjen teon säännöllisyydessä oppilaiden jatko-opintojen mukaiset erot olivat 
kohtalaisia (p < 0,001, d = 0,53). Tämä tarkoitti, että lukioon pyrkineet tekivät 
ranskan läksynsä lähes aina (keskiarvo 4,0), mutta ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineet jonkin verran harvemmin (keskiarvo 3,5).

Ranskan kielen arvosana ja käytänteet
Kun oppilaan ranskan kielen arvosanaa verrattiin oppimista edistävien käytän-
teiden harjoittamiseen koulussa ja sen ulkopuolella, havaittiin, että itsearvioin-
nilla ja oman toiminnan suunnittelulla, vapaalla tuottamisella ja kommunika-
tiivisella kielenkäytöllä oli heikko yhteys oppilaan ranskan kielen arvosanaan 
(0,20 < r < 0,35).
 
Läksyjen teon säännöllisyys puolestaan oli kohtalaisessa yhteydessä oppilaan 
saamaan ranskan (korrelaatio 0,47), äidinkielen (0,32) ja myös matematiikan 
arvosanaan (0,29). Niiden oppilaiden osuus, jotka ilmoittivat tekevänsä rans-
kan läksyjä vain harvoin tai ei koskaan, oli suurempi arvosanoja neljä, viisi tai 
kuusi saaneiden joukossa kuin niiden oppilaiden, jotka tekivät läksynsä usein 
tai lähes aina. Samoin läksynsä aina tekevien osuus arvosanan yhdeksän ja 
kymmenen saaneiden joukossa oli suurempi kuin läksyjä tekemättömien.

Ranskan kielen läksyihin käytetty aika ja käytänteet
Ranskan kielen läksyihin käytetyn ajan pituudella oli heikko yhteys oppimista 
edistävien käytänteiden harjoittamiseen (korrelaatiot: autenttinen kielenkäyttö 
0,22; itsearviointi ja oman toiminnan suunnittelu 0,25). Erot niiden oppilaiden, 
jotka eivät käyttäneet läksyihin lainkaan aikaa, ja muiden ryhmien välillä olivat 
käytännössä kuitenkin hyvin pienet. Ne, jotka eivät käyttäneet läksyihin aikaa 
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lainkaan, ilmoittivat harjoittavansa esimerkiksi autenttiseen kielenkäyttöön liit-
tyneitä käytänteitä vain harvoin, läksyjä alle puoli tuntia tai puolesta tunnista 
tuntiin tehneet joskus. Myös ranskan kielen läksyihin käytetyn ajan ja koulun 
ulkopuolisen ranskan kielen harrastamisen välinen yhteys oli heikko (kommu-
nikatiivinen kielen käyttö 0,27; ymmärtämiseen keskittyvä kielen käyttö 0,21).

3.4.3 Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käytänteisiin
Oppimisympäristön piirteistä selvitettiin koulun alueellisen sijainnin ja koulun 
opetuskielen yhteydet oppilaiden harjoittamiin käytänteisiin.

Koulun alueellinen sijainti ja käytänteet
Erot oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisen useudessa olivat varsin 
pieniä AVI-alueittain. Autenttisia opetusmenetelmiä käytettiin Länsi- ja Sisä-
Suomen kouluissa keskimäärin hieman useammin (keskiarvo 2,9) kuin Lou-
nais-Suomessa (keskiarvo 2,7; d = 0,37). Opettajajohtoisia työtapoja harjoitet-
tiin eniten eteläsuomalaisissa kouluissa (2,9), ero Lappiin oli merkitsevä, mutta 
efektikooltaan pieni (d = 0,40). Kuntaryhmittäin tarkasteltuna tieto- ja viestintä-
tekniikkaa hyödynnettiin taajamissa keskimäärin hieman vähemmän (keskiarvo 
2,0) kuin kaupungeissa (2,1, d = 0,26) ja maaseudulla (keskiarvo 2,1; d = 0,29). 
Ryhmien väliset erot olivat kuitenkin käytännössä hyvin pieniä.

Koulun ulkopuolisessa ranskan kielen harrastamisessa ei ollut koulun alueel-
lisella sijainnilla selittyviä eroja. Niin kommunikatiiviseen, kuin internetin väli-
tykselläkin tapahtuvaan kielen käyttöön liittyneitä käytänteitä ei eri AVI-alueilla 
ja kuntaryhmissä harjoitettu keskimäärin koskaan.

Koulun opetuskieli ja oppilaan harjoittamat käytänteet
Oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisessa oli hyvin pieniä eroja suo-
menkielisten ja ruotsinkielisten koulujen välillä. Sekä suomenkielisten että 
ruotsinkielisten koulujen oppilaat ilmoittivat, että he käyttivät opettajajohtoisia 
työtapoja joskus (keskiarvot: suomenkieliset 2,7; ruotsinkieliset 3,0). Ero ryhmi-
en välillä oli merkitsevä (p < 0,001), mutta efektikooltaan pieni (d = 0,39). Va-
paaseen tuottamiseen liittyviä käytänteitä harjoitettiin keskimäärin vain joskus 
koulun opetuskielestä riippumatta (d = 0,25).

Myös läksyjen teon säännöllisyydessä erot suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
välillä olivat käytännössä pieniä: molempien keskiarvot pyöristyivät vaihtoeh-
toon usein. Ruotsinkielisten koulujen oppilaista kaikki tekivät läksynsä edes 
jossain määrin säännöllisesti, suomenkielisten koulujen oppilaista noin neljä 
prosenttia ilmoitti, että ei tee ranskan läksyjään koskaan (p < 0,01).
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Koulun ulkopuolisten käytänteiden harjoittamisessa ei ollut eroja suomen- ja 
ruotsinkielisten koulujen välillä. Molempien ryhmien keskimääräiset vastauk-
set pyöristyivät vaihtoehtoon, jonka mukan oppilaat eivät harrastaneet ranskaa 
koskaan vaapaa-ajallaan.

3.5 Oppilaiden käsitykset ranskan kielestä ja sen  
 opiskelusta
Seuraavaksi kuvaillaan oppilaiden käsityksiä ranskan kielen opiskelusta, omas-
ta osaamisesta sekä ranskan hyödyllisyydestä.Käsityksiä kartoitettiin oppilaslo-
makkeen väittämällä, jotka toistuvat samansisältöisinä eri oppiaineiden oppi-
mistulosten arvioinneissa ja joihin oppilaat vastasivat viisiportaisella asteikolla, 
jonka ääripäät olivat täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä.

Koska tuloksien esittämistapa on varsin yksityiskohtainen ja tarkka, esitetään 
aluksi lyhyt tiivistelmä päätuloksista. 
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Oppilaiden käsitykset omasta ranskan osaamisestaan olivat varsin neutraaleja (kes-
kiarvo 2,7). Vajaa kolmasosa oppilaista (29 %) piti itseään hyvänä ranskan kieles-
sä, neljänneksellä ei ollut asiasta selvää käsitystä ja noin puolet oli asiasta jonkin 
verran tai täysin eri mieltä. Myös ranskan hyödyllisyydestä oppilaiden käsitykset 
olivat neutraalit (keskiarvo 2,9): ranskan osaaminen koettiin tärkeäksi (45 %), mut-
ta runsaalla neljänneksellä oppilaista ei ollut selvää käsitystä siitä, tarvitsevatko he 
ranskaa työelämässä tai opinnoissa. Ranskan kieli ei ollut oppilaiden lempiaine 
koulussa (keskiarvo 3,0), vaikka lähes puolet oppilaista pitikin ranskan tunneista. 

Kahdeksan oppilasta kymmenestä koki ranskan arvosanan vastaavan hyvin osaa-
mistaan. Oppilaat, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi, pitivät ranskasta ja kokivat 
osaavansa ranskaa jonkin verran enemmän kuin arvosanansa liian alhaiseksi tai 
korkeaksi kokeneet. Tyttöjen käsitykset ranskan kielen hyödyllisyydestä ja ranskan 
kielestä pitämisestä olivat poikien käsityksiä jonkin verran myönteisemmät, sen 
sijaan käsityksissä omasta osaamisesta ei ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. 

Vanhempien koulutustausta ei ollut selkeästi yhteydessä oppilaiden käsityksiin 
omasta osaamisesta, ranskan hyödyllisyydestä eikä ranskasta pitämisestä. Lukioon 
pyrkineiden oppilaiden käsitykset sen sijaan olivat ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineiden käsityksiä selkeästi myönteisempiä. Myös koulun opetuskieli oli yhte-
ydessä oppilaiden käsitysten myönteisyyteen erityisesti ranskasta pitämisen osalta. 
Ruotsinkielisten koulujen oppilaat pitivät ranskan kielestä selkeästi enemmän (kes-
kiarvo 3,4) kuin suomenkielisten koulujen oppilaat (keskiarvo 2,8). 

Oppilaan käsitys omasta osaamisestaan oli sekä tytöillä että pojilla kohtalaisessa 
yhteydessä luetun ymmärtämis- ja tuottamistaitojen tuloksiin: voimakkain yhteys 
käsityksillä omasta osaamisesta oli kirjoittamistehtävissä menestymiseen. 

3.5.1 Ranskan kielen hyödyllisyys, käsitys omasta osaamisesta ja  
 ranskan kielestä pitäminen
Oppilaiden käsitysten kartoittaminen osana oppimistulosten arviointia liittyy 
opetussuunnitelman perusteissa sekä yleisiin kasvatustavoitteisiin että kie-
lenopiskelun opiskelustrategisiin ja kulttuuritaidollisiin tavoitteisiin. Perusope-
tuksessa tulee sen arvopohjan mukaisesti edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuu-
rien välistä yhteisymmärrystä (Opetushallitus 2004, 12). Näihin voidaan katsoa 
kuuluviksi ranskan kielen arvostus, jota taustakyselyssä selvitettiin sekä kielen 
hyödyllisyyttä (viisi väittämää) että kielestä pitämistä (viisi väittämää) koskevilla 
väittämillä. 
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Opetussuunnitelman yleisissä kasvatustavoitteissa mainitaan myös elinikäinen 
oppiminen ja itsensä tavoitteellinen kehittäminen, joiden aineksia ovat omien 
vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen (Opetushallitus 20014, 12, 36 ja 
117). Oppilaskyselyssä oppilaan käsitystä itsestään oppijana selvitettiin viidellä 
väittämällä.

Oppilaiden käsitykset omasta ranskan osaamisestaan jakaantuivat varsin paljon 
eri vastausvaihtoehtojen välille: lähes puolet oppilaista piti itseään huonona 
ranskan kielessä, neljänneksellä ei ollut selvää käsitystä asiasta ja vain 29 pro-
senttia piti itseään hyvänä ranskan kielessä. Ranskaa pidettiin yleensä myös 
varsin vaikeana oppiaineena. Monet ranskan tunneilla opiskeltavat asiat olivat 
vaikeita lähes kahdeksalle oppilaalle kymmenestä. Vajaa kolmannes oppilaista 
uskoi kuitenkin selviytyvänsä vaikeistakin ranskan tehtävistä. Lähes kaksi op-
pilasta kolmesta koki myös, että heidän oli mahdollista päästä hyviin tuloksiin 
ranskan kielessä. Kuvioon 107 on koottu oppilaiden vastausten prosentuaaliset 
osuudet omaa osaamista koskeneisiin väittämiin.

Kuvio 107. Käsitys omasta osaamisesta B-ranskan oppilasvastauksissa.

Kun oppilaiden käsitystä ranskan kielen arvosanan ja oman osaamisen vastaa-
vuudesta verrattiin toisiinsa, niin havaittiin, että useampi kuin neljä oppilasta 
viidestä piti ranskan arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden. Oppilaista 
seitsemän prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että heidän ranskan arvosanansa 
oli osaamiseen nähden liian alhainen, noin kymmenen prosentin mielestä liian 
korkea. 

Toisella kysymyssarjalla kartoitettiin oppilaiden käsityksiä ranskan kielen hyö-
dyllisyydestä. Lähes puolet oppilaista oli sitä mieltä, että ranskan osaaminen on 
nykyaikana tärkeää, runsaalla neljänneksellä ei ollut asiaan selkeää kantaa. Va-
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jaa kolmannes uskoi tarvitsevansa ranskan kielen taitoa erityisesti työelämässä, 
yhtä monella oppilaalla ei ollut asiasta selvää käsitystä. Toiseksi eniten oppilaat 
uskoivat tarvitsevansa ranskan kieltä tulevissa opinnoissaan. Sen sijaan arkielä-
män tilanteissa lähes kolme oppilasta viidestä ei kokenut tarvitsevansa ranskaa. 
Koulussa ranskan tunneilla opiskellut asiat koki hyödylliseksi yli puolet oppi-
laista, neljänneksellä ei ollut selkeää käsitystä asiasta. Vain noin kuusi oppilasta 
sadasta oli sitä mieltä, että he eivät tarvitse ranskan tunneilla opiskeltuja asioita 
tulevaisuudessa, eivät työelämässä eivätkä myöskään tulevissa opinnoissaan. 

Kuvio 108. Käsitys ranskan hyödyllisyydestä B-ranskan oppilasvastauksissa.

Puolet oppilaista opiskeli ranskaa mielellään ja lähes yhtä moni piti ranskan 
tunneista. Lähes kolmannes ei pitänyt ranskan tunneista ja viidennes ei osannut 
sanoa, pitikö vai ei. Vaikka ranska oli joka toisen oppilaan mielestä kiinnostava 
oppiaine, niin vajaan kolmanneksen mielestä ranskan opiskelu koulussa oli 
ikävystyttävää.

Väittämässä, jossa oppilaiden piti ottaa kantaa siihen, oliko ranska yksi heidän 
lempiaineistaan, vastaukset jakaantuivat varsin tasaisesti eri vastausvaihtoehto-
jen välillä. Täysin eri mieltä asiasta oli oppilaista 36 prosenttia, jonkin verran eri 
mieltä 26 prosenttia, vajaalla viidenneksellä ei ollut selvää kantaa asiaan ja run-
sas viidennes oli asiasta jonkin verran tai täysin samaa mieltä. Myös väittämässä 
ranskan kielen tehtävien kiinnostavuudesta oppilaiden mielipiteet jakaantuivat: 
43 prosentin mielestä tehtävät eivät olleet kiinnostavia, vajaan kolmanneksen 
mielestä olivat ja 26 prosentilla ei ollut selkeää kantaa asiaan. 
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Kuvio 109. Ranskasta pitäminen B-ranskan oppilasvastauksissa.

Näyttäisikin siltä, että vaikka oppilaat kokivat ranskan melko vaikeaksi oppi-
aineeksi, he kuitenkin tunsivat osaavansa sitä ainakin jossain määrin ja opis-
kelivat ranskaa mielellään. Ranskan osaamisen oppilaat kokivat ainakin jonkin 
verran tärkeäksi työelämässä, eivät niinkään arkielämän viestintätilanteissa. Op-
pilaiden keskimääräiset käsitykset ranskan hyödyllisyydestä (keskiarvo 2,92), 
omasta osaamisesta (keskiarvo 2,68) ja ranskan kielestä pitäminen (keskiarvo 
2,95) olivat kuitenkin neutraaleja.

Käsitysulottuvuuksien keskinäisistä yhteyksistä voimakkain oli ranskan kielestä 
pitämisen ja oman osaamisen välillä (korrelaatio 0,67; selitysaste 45 %). Rans-
kan hyödyllisenä kokeminen oli kohtalaisessa, jopa lähes voimakkaassa yhtey-
dessä ranskasta pitämiseen (korrelaatio 0,64; selitysaste 41 %) ja kohtalaisessa 
yhteydessä käsityksiin omasta osaamisesta (0,47; selitysaste 22 %). Ne, jotka 
pitivät ranskan kielen opiskelusta, kokivat sen hyödylliseksi ja heillä oli myös 
myönteinen käsitys omasta osaamisestaan, tai päinvastoin. 

Kun käsityksistä muodostuneet sisällölliset kokonaisuudet rinnastettiin oppi-
laiden käsityksiin ranskan kielen arvosanan osuvuudesta, havaittiin, että oppi-
lailla, jotka kokivat arvosanansa sopivaksi, oli myös ranskan hyödyllisyydestä, 
ranskasta pitämisestä ja omasta osaamisestaan myönteisin käsitys. Niillä, joiden 
mielestä arvosana oli liian korkea, oli heikoin käsitys omasta osaamisestaan, 
mikä onkin täysin loogista. 

Ranskan kielestä pitivät keskimäärin eniten ne, joiden mielestä heidän arvo-
sanansa oli sopiva (keskiarvo 3,05). Erot arvosanansa liian alhaiseksi (2,53) ja 
liian korkeaksi (2,42) kokeviin olivat käytännössä kuitenkin pieniä. Ranskan 
kielen hyödylliseksi kokemisessa ryhmien väliset erot olivat vieläkin pienem-
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piä. Sen sijaan arvosanansa sopivaksi kokevilla oli jonkin verran myönteisempi 
kuva omasta osaamisestaan (keskiarvo 2,75) kuin arvosanansa liian alhaiseksi 
(3,36) tai liian korkeaksi (2,33) kokeneilla.

3.5.2 Oppilaan taustatekijöiden yhteydet käsityksiin
Seuraavaksi tarkastellaan oppilaan sukupuolen, vanhempien koulutustaustan, 
oppilaan jatko-opintosuunnitelmien sekä ranskan kielen arvosanan ja läksyihin 
käytetyn ajan pituuden yhteyttä oppilaiden käsityksiin.

Sukupuoli ja käsitykset 
Tyttöjen ja poikien ranskan kielen hyödyllisyyteen ja ranskasta pitämiseen liit-
tyvissä käsityksissä oli pieniä eroja (p < 0,001; pitäminen: d = 0,28; hyödyllisyys 
d = 0,26). Tytöillä hyödyllisyyttä ja pitämistä kuvaavat keskiarvot olivat aavis-
tuksen poikien keskiarvoja korkeampia, sen sijaan käsityksissä omasta osaami-
sesta ei ollut eroja tyttöjen ja poikien välillä. Kuviossa 110 on esitetty käsitysten 
keskiarvo osa-alueineen sekä tyttöjen ja poikien käsitysten keskiarvot.

Kuvio 110. Tyttöjen ja poikien keskimääräiset käsitykset B-ranskan opiskelusta.
 
Kaikilla ulottuvuuksilla niin tyttöjen kuin poikienkin keskimääräiset käsitykset 
ranskan kielen opiskelusta, ranskan hyödyllisyydestä sekä omasta osaamisesta 
olivat neutraaleja. Oppilailla ei ollut selkeää käsitystä siitä, pitivätkö he rans-
kan kielestä, oliko ranskan osaaminen hyödyllistä ja missä määrin he osasivat 
ranskaa.  
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Tyttöjen ja poikien käsityksissä omasta osaamisesta ei ollut eroja (tytöt 2,68; 
pojat 2,66). Sen sijaan tytöt kokivat ranskan hieman hyödyllisemmäksi kuin po-
jat (tytöt: 2,98; pojat: 2,75) ja pitivät ranskan kielestä hieman poikia enemmän 
(tytöt: 3,02, pojat 2,73).  

Myös oppilaiden käsityksissä ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli jonkin 
verran eroja (p < 0,001) tyttöjen ja poikien välillä. Pojista 81 prosenttia piti arvo-
sanaansa sopivana, tytöistä 84 prosenttia. Pojat olivat puolestaan tyttöjä useam-
min sitä mieltä, että heidän ranskan kielen arvosanansa oli liian alhainen (pojat 
11 %, tytöt 6 %). Taulukkoon 58 on koottu ranskan arvosanat sukupuolittain.  

Taulukko 58. Ranskan kielen arvosana sukupuolen mukaan jaoteltuna (B-ranska).

Ranskan arvosana

4 5 6 7 8 9 10 yhteensä

Poika
- lukumäärä
- %

1
0,3

22
7,2

44
14,4

75
24,6

73
23,9

61
20,0

29
9,5

305
100,0

Tyttö
- lukumäärä
- %

3
0,3

29
3,2

92
10,3

121
13,5

230
25,7

247
27,6

174
19,4

869
100,0

Vanhempien koulutustausta ja oppilaiden käsitykset
Vanhempien koulutustaustan (ylioppilas vs. ei-ylioppilas) ja oppilaan käsitys-
ten välinen yhteys oli oman osaamisen (d = 0,26) ja oppiaineen hyödyllisyyden 
(d = 0,27) osalta pieni (p < 0,01). Käytännössä tämä tarkoittaa, että oppilaiden 
käsitykset olivat keskimäärin vain jonkin verran myönteisempiä, jos heidän 
molemmat vanhempansa olivat ylioppilaita. 

Ylioppilasvanhempien lapset pitivät ranskan kielestä keskimäärin vain hieman 
enemmän (keskiarvo 3,09) kuin ei-ylioppilastaustaisten vanhempien lapset 
(keskiarvo 2,90) ja heillä oli jonkin verran myönteisempi käsitys omasta osaami-
sestaan (keskiarvo 2,82). Ei ylioppilastaustaisten vanhempien lapsilla käsitykset 
omasta osaamisesta olivat keskimäärin hieman epävarmempia (keskiarvo 2,64). 

Myöskään oppilaiden käsitykset ranskan kielen hyödyllisyydestä eivät olleet 
selkeästi yhteydessä vanhempien koulutustaustaan (keskiarvot: ylioppilas 3,07; 
ei ylioppilas 2,82): sekä ylioppilas- että ei-ylioppilastaustaisten vanhempien 
lapsilla ei ollut keskimäärin selkeää käsitystä ranskan hyödyllisyydestä.
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Jatko-opintosuunnitelmat ja käsityksetv
Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmilla oli kohtalainen yhteys niin ranskasta pi-
tämiseen (d = 0,57), sen hyödylliseksi kokemiseen (d = 0,57) kuin käsityksiin 
omasta osaamisestakin (d = 0,55). 

Lukioon pyrkineet suhtautuivat ranskan kieleen selkeästi ammatilliseen kou-
lutukseen pyrkineitä myönteisemmin. Lukioon menijät myös kokivat ranskan 
hyödyllisempänä ja luottivat omaan osaamiseensa enemmän kuin ammatillisen 
koulutuksen valinneet. Kaikkein epävarmimpia ammatilliseen koulutukseen 
menijät olivat omasta osaamisestaan. Kuviossa 111 on kuvattu oppilaiden käsi-
tysten keskiarvot jatkokoulutussuunnitelmien mukaan jaoteltuina.

Kuvio 111. Oppilaiden käsitysten keskiarvot jatko-koulutussuunnitelmien mukaan (B-ranska).

Myös oppilaiden käsityksissä ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli jatko-
opintosuunnitelmien mukaisia, tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,001). Am-
matilliseen koulutukseen pyrkineissä oppilaissa oli suhteessa enemmän sel-
laisia, jotka kokivat ranskan kielen arvosanansa liian alhaiseksi kuin lukioon 
pyrkineissä oppilaissa.    

Ranskan kielen arvosana ja käsitykset
Oppilaiden käsitysten ja ranskan kielen arvosanan välinen yhteys oli kohtalai-
nen. Käsitysten yhteenlaskettu korrelaatio ranskan kielen arvosanaan oli kor-
kea (0,59), ja se selitti 35 prosenttia oppilaan kouluarvosanasta. 
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Voimakkain yhteys ranskan kielen arvosanalla oli oppilaan käsityksiin omasta 
osaamisestaan, josta se selitti 38 prosenttia. Ranskasta pitämisen ja sen koetun 
hyödyllisyyden yhteys ranskan kielen arvosanaan oli sen sijaan kohtalainen 
(pitäminen 26 % ja hyödyllisyys 15 %). 

Ranskan kielen läksyihin käytetty aika ja käsitykset
Arviointiin osallistuneiden oppilaiden ranskan kielen läksyihin käyttämän ajan 
pituus oli jonkin verran yhteydessä oppilaiden käsitysten myönteisyyteen. 

Jos oppilas ilmoitti käyttävänsä läksyihin aikaa puolesta tunnista tuntiin hän 
piti ranskasta enemmän kuin jos hän ei käyttänyt läksyihin aikaa lainkaan, tai 
päinvastoin. Myös ranskan hyödylliseksi kokeminen lisäsi läksyihin käytetyn 
ajan pituutta, samoin käsitykset omasta osaamisesta. Taulukkoon 59 on koottu 
läksyihin käytetyn ajan ja oppilaan käsitysten keskinäiset yhteydet. Koska yli 
tunnin läksyihin käyttäneiden oppilaiden lukumäärä oli pieni, yhdistettiin hei-
dät puolesta tunnista tuntiin läksyihin aikaa käyttäneiden ryhmään.
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Taulukko 59. Läksyihin käytetyn ajan ja oppilaiden käsitysten väliset yhteydet B-ranskassa.

N Keskiarvo Keskihajonta p

Pitäminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
 
Yhteensä

131
875
190

1 196

1,9
3,0
3,5

2,9

0,9
1,0
0,9

1,0

< 0,001

Hyödyllisyys
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän

Yhteensä

131
876
190

1 197

2,2
2,9
3,3

2,9

0,9
0,9
0,9

0,9

< 0,001

Osaaminen
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
 
Yhteensä

131
877
190

1 197

2,1
2,7
2,9

2,7

0,9
0,8
0,8

0,9

< 0,001

Asenne
- en käytä läksyihin aikaa
- alle 30 minuuttia
- 31 minuuttia tai enemmän
 
Yhteensä

131
877
190

1 198

2,1
2,9
3,2

2,8

0,7
0,8
0,7

0,8

< 0,001

1 = Olen täysin eri mieltä. 2 = Olen jonkin verran eri mieltä. 3 = Kantani on epä-
varma tai minulla ei ole selvää käsitystä. 4 = Olen jonkin verran samaa mieltä.  
5 = Olen täysin samaa mieltä.

Kuten loogista onkin, pitivät läksyihin yli puoli tuntia käyttäneet oppilaat rans-
kasta keskimäärin enemmän kuin ei läksyihin lainkaan aikaa käyttäneet op-
pilaat. Myös jos oppilaalla oli selkeä käsitys omasta osaamisestaan, hän käytti 
läksyihin enemmän aikaa kuin oppilas, jonka käsitys omasta osaamisesta oli 
epävarma.  

3.5.3 Oppimisympäristön piirteiden yhteydet käsityksiin
Oppimisympäristön piirteisiin sisältyivät koulun alueellinen sijainti, koulun 
opetuskieli ja ranskan kielen opetusjärjestelyt koulussa. Lisäksi selvitettiin kou-
lujen osallistumista erilaisiin kieltenopetuksen kehittämishankkeisiin. 
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Koulun alueellinen sijainti ja oppilaan käsitykset
Oppilaiden käsityksissä ranskan kielestä ja sen hyödyllisyydestä oli jonkin ver-
ran eroja eri AVI-alueiden välillä. Etelä-Suomen oppilaat pitivät ranskasta jon-
kin verran enemmän (keskiarvo 3,10) kuin Itä-Suomen oppilaat (2,61), ja he 
myös kokivat ranskan hieman hyödyllisemmäksi kuin itäsuomalaiset oppilaat 
(Etelä-Suomi: 3,08; Itä-Suomi: 2,65). 

Erot kuntaryhmien välillä olivat varsin pieniä. Ainoastaan ranskan hyödyllisyy-
dessä erot kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen alueiden välillä olivat merkit-
seviä. Kaupunkimaisilla alueilla ranska koettiin jonkin verran hyödyllisemmäksi 
(keskiarvo 3,0) kuin taajaan asutuilla alueilla (keskiarvo 2,75).   

Koulun opetuskieli ja oppilaan käsitykset
Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsitykset ranskasta 
pitämisestä, sen hyödyllisyydestä sekä omasta osaamisesta olivat keskimäärin 
neutraaleja. Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsitykset omasta osaami-
sestaan olivat kuitenkin jonkin verran myönteisemmät kuin suomenkielisten 
koulujen oppilaiden. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat kokivat ranskan myös 
jonkin verran hyödyllisemmäksi kuin suomenkielisten koulujen oppilaat. Sel-
kein ero oli ranskan kielestä pitämisessä: ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
käsitykset ranskan kielestä olivat suomenkielisten koulujen oppilaiden käsityk-
siä selkeästi myönteisemmät. Ero ryhmien välillä oli peräti kuusi kymmenystä.

Kuvio 112. Oppilaiden käsitykset koulun opetuskielen mukaan (B-ranska).
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Koulun opetuskielen mukaiset erot käsityksissä olivat tilastollisesti merkitseviä 
ja efektikooltaan kohtalaisia (pitäminen d = 0,60; hyödyllisyys d = 0,45; osaa-
minen d = 0,48).

Useamman taustatekijän yhteyksiä käsityksiin
Seuraavaksi tarkastellaan oppilaiden taustatekijöiden, kuten sukupuolen, jat-
kokoulutussuunnitelmien ja koulun opetuskielen yhteyttä saavutettuun kieli-
taitoon. 

Käsitykset, sukupuoli, kielitaito 
Oppilaan käsitys omasta osaamisesta oli käsitysulottuvuuksista eniten yhtey-
dessä eri osataidoissa menestymiseen sekä tytöillä että pojilla. Korrelaatiot oli-
vat molemmilla sukupuolilla kuullun ymmärtämistehtävissä (tytöillä myös lue-
tun ymmärtämisessä) heikot (0,20 < r < 0,35), muissa osataidoissa kohtalaiset 
(0,35 < r < 0,65) vaihdellen pojilla luetun ymmärtämisen 0,38:n ja kirjoittamisen 
0,52:n välillä, tytöillä kirjoittamisen 0,40:n ja puhumisen 0,51:n välillä. Heikoin 
yhteys poikien kokemana oli kuullun ymmärtämistaitojen ja ranskan hyödyl-
lisyyden (korrelaatio 0,23) välillä, tytöillä puhumistaitojen ja ranskan hyödylli-
syyden välillä.

Taulukko 60. Osaamisen ja itsearvioidun kielitaidon korrelaatiot sukupuolittain B-ranskassa.

Osataito Korrelaatio Selitysaste %

pojat tytöt pojat tytöt

Kuullun ymmärtäminen 0,27 0,30 7 9

Luetun ymmärtäminen 0,38 0,34 14 12

Puhuminen 0,40 0,40 16 16

Kirjoittaminen 0,52 0,51 27 26

Oppilaiden itsearvioitu ranskan kielen osaaminen oli siis samansuuntaista, kuin 
heidän arvioinnissa käytettyjen tehtävien avulla mitattu osaamisensa, vaikka 
eroja toki esiintyi. Itsearvioitu osaaminen selitti sekä tytöillä että pojilla eniten 
kirjoittamistehtävissä menestymistä.

Jatko-opintosuunnitelmat, sukupuoli ja käsitykset
Erityisesti tyttöjen käsityksissä oli jatko-opintosuunnitelmien mukaisia eroja 
kaikilla kolmella käsitysulottuvuudella (p < 0,001). Ensinnäkin kokonaisasenne 
lukioon pyrkineillä tytöillä ja pojilla oli selkeästi myönteisempi kuin ammatil-
liseen koulutukseen pyrkineillä. Myös käsityksissä omasta osaamisesta, rans-
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kasta pitämisessä ja sen hyödylliseksi kokemisessa oli ryhmien välillä selkeitä 
eroja. Ranskasta pitivät eniten lukioon pyrkineet tytöt, vähiten ammatilliseen 
koulutukseen pyrkineet pojat. Lukioon pyrkineiden tyttöjen ja poikien käsitys 
myös omasta osaamisestaan oli ammatilliseen koulutukseen pyrkineiden kä-
sityksiä myönteisempi. Tulos ei sinänsä ole yllättävä, sillä lukioon pyrkineet 
tytöt ja pojat menestyivät myös arviointitehtävissä ammatilliseen koulutuksen 
pyrkineitä paremmin.

Ranskan hyödyllisyyden kokivat vähäisimmäksi ammatilliseen koulutukseen 
pyrkineet pojat ja suurimmaksi lukioon pyrkineet tytöt. Ammatilliseen koulu-
tukseen pyrkineet pojat myös pitivät ranskan kielestä jonkin verran vähemmän 
kuin lukioon pyrkineet pojat. Kuviossa 113 on esitetty oppilaiden käsitysten 
keskiarvot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan jaoteltuina. 

Kuvio 113. Oppilaiden käsitysten keskiarvot sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan (B-ranska).

Ammatilliseen koulutukseen pyrkineillä pojilla käsitysten keskiarvot olivat kai-
killa muilla ulottuvuuksilla alhaisimmat paitsi käsityksissä omasta osaamisesta. 

Koulun opetuskieli, sukupuoli ja käsitykset
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden käsityksissä oli jonkin verran 
sukupuolesta johtuvia eroja (p < 0,001). Ruotsinkielisten koulujen pojat piti-
vät ranskan kielestä suomenkielisten koulujen poikia jonkin verran enemmän 
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(keskiarvot: 3,12 ja 2,57). Myös heidän kokonaisasenteensa ranskan kieleen oli 
lähempänä neutraalin keskiarvoa 3 (ruotsinkieliset 2,99; suomenkieliset 2,59). 

Tytöillä eroja suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä oli hieman enemmän. 
Suurin ero oli ranskasta pitämisessä, joka ruotsinkielisten koulujen tytöillä oli 
selkeästi myönteisempi (keskiarvo 3,53) kuin suomenkielisten koulujen tytöillä 
(keskiarvo 2,87). Ero ryhmien välillä oli merkitsevä ja efektikooltaan suuri (p 
< 0,001, d = 0,67). Myös muilla ulottuvuuksilla erot olivat merkitseviä, mutta 
käytännössä hyvin pieniä (kokonaisasenne: ruotsinkieliset 3,30; suomenkieliset 
2,77; hyödyllisyys: ruotsinkieliset 3,32; suomenkieliset 2,88).

3.6 Kielitaidon, oppimista edistävien käytänteiden ja   
 käsitysten keskinäisiä yhteyksiä ranskan kielen   
 B-oppimäärässä
Seuraavassa kuvaillaan eri tavoitealueiden (kielitaito, käytänteet ja käsitykset) 
keskinäisiä yhteyksiä. Ensin raportoidaan oppilaan harjoittamien käytänteiden ja 
käsitysten yhteys kielitaitoon, sitten käsitysten ja käytänteiden väliset yhteydet.

3.6.1 Kielitaidon ja ranskan kielen oppimista edistävien  
 käytänteiden välisiä yhteyksiä 
Ranskan tunneilla harjoitetuista käytänteistä muodostuneilla sisältökokonai-
suuksilla ei ollut juurikaan yhteyttä oppilaan ymmärtämistehtävissä saavut-
tamiin tuloksiin. Ainoat poikkeukset olivat itsearviointiin ja oman toiminnan 
suunnitteluun (r = 0,23) sekä vapaaseen tuottamiseen (r = 0,20) liittyneet käy-
tänteet, joiden harjoittamisella oli heikko yhteys kirjoittamistehtävissä saavutet-
tuun taitotasoon. 

Myös koulun ulkopuolisesta harrastuneisuudesta muodostuneilla kommunika-
tiivisen kielen käytön sisältökokonaisuuksilla oli vain heikko yhteys eri osatai-
doissa saatuihin tuloksiin (0,20 < r < 0,35). Verkossa ja internetin välityksellä 
tapahtuvalla kielen käytöllä ei sen sijaan ollut edes heikkoa yhteyttä oppilaiden 
kielitaitoon.  

Yksittäisistä käytänteistä ainoat heikot yhteydet kielitaitoon oli oman osaami-
sen arvioinnilla (kirjoittamistehtävät 0,22) ja ranskan kielen käyttämisellä kave-
reiden ja sukulaisten kanssa (luetun ymmärtämistehtävät 0,21; kirjoittamis- ja 
puhumistehtävät 0,24). 
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Käytänteiden heikkoja yhteyksiä saavutettuihin tuloksiin selittää osaltaan se, 
että kysyttyjä käytänteitä harjoitettiin koulussa tai koulun ulkopuolella keski-
määrin vain harvoin tai ei koskaan. Kun oppilaat sitten jaettiin käytänteiden 
harjoittamisen useuden perusteella kahteen ryhmään – ei koskaan ja joskus/
viikoittain/päivittäin –, tulokset olivat varsin erilaiset. Esimerkiksi niiden oppi-
laiden osuus, jotka ilmoittivat käyttävänsä ranskaa kavereiden ja sukulaisten 
kanssa edes joskus, oli suurempi ylimpiä taitotasoja saaneiden joukossa (20 %) 
kuin oppilaiden, jotka eivät käyttäneet ranskaa kavereiden ja sukulaisten kans-
sa koskaan (8 %; p < 0,001).   

Läksyjen teon säännöllisyys ja kielitaito
Myös läksyjen teon säännöllisyydellä oli tässä, samoin kuin aiemmissakin op-
pimistulosten arvioinneissa (esim. Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012), yhteyttä 
oppilaan tuloksiin. Vähintään ylemmän tavoitetason saavutti kuullun ymmär-
tämistehtävissä 63 prosenttia niistä oppilaista, jotka ilmoittivat tekevänsä rans-
kan läksyt lähes aina (n = 504). Usein läksynsä tekevistä oppilaista (n = 317) 
vähintään taitotasolle A1.3 ylsi joka toinen, joskus läksynsä tekevistä (n = 247) 
43 prosenttia ja vain harvoin läksynsä tekevistäkin (n = 94) lähes kolmannes. 
Ei koskaan läksynsä tekevistä (n = 30) kolmannes ylsi vähintään ylemmälle 
tavoitetasolle, mutta heidän joukossaan oli myös enin osa oppilaita, jotka jäivät 
taitotason A1.3 alle. 

Luetun ymmärtämistehtävissä läksyjen teon säännöllisyyden yhteys saatuihin 
tuloksiin oli erityisen selkeä. Lähes aina läksynsä tekevistä (n = 504) noin yh-
deksän oppilasta kymmenestä ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle. Noin  
42 prosenttia oppilaista (n = 31), jotka eivät tehneet läksyjään koskaan, jäi tai-
totason A1.3 alle, vain harvoin läksynsä tehneistäkin lähes kolmannes. 

Läksyjen teon säännöllisyys oli yhteydessä myös oppilaan kirjoittamistaitoihin: 
lähes aina läksynsä tekevistä oppilaista (n = 498) valtaosa (78 %) ylsi vähintään 
ylemmälle tavoitetasolle A1.2, usein (n = 315) läksynsä tekevistä kaksi oppilasta 
viidestä. Ei koskaan (n = 25) tai harvoin (n = 85) läksynsä tekevistä oppilaista 
vain noin joka neljäs ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle. 

Puhumistehtävissäkin lähes aina ranskan läksyt tekevistä oppilaista (n = 410) 
kolme oppilasta neljästä ylsi vähintään ylemmälle tavoitetasolle, joskus läk-
synsä (n = 201) tekevistä 55 prosenttia. Erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti 
merkitseviä (p < 0,001). Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että selkein yhteys 
vähintään ylemmän tavoitetason saavuttamisen ja läksyjen teon säännöllisyy-
den välillä oli luetun ymmärtämistehtävissä. Kuullun ymmärtämistehtävissä yh-
teys oli heikoin. 
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Tulee kuitenkin myös huomata, että alemman tavoitetason (A1.1) alle esimer-
kiksi kirjoittamistehtävissä jääneistä oppilaista 44 prosenttia oli sellaisia, jotka 
eivät tehneet kotitehtäviään koskaan, kun taas lähes aina tehtävänsä tekevis-
sä tällaisia oppilaita oli vain noin kuusi oppilasta sadasta. Puhumistehtävissä 
läksyjen teon yhteys tuloksiin oli heikompi: kymmenen prosenttia ei koskaan 
läksynsä tehneistä oppilaista jäi taitotason A1.1 alle, kaksi prosenttia lähes aina 
läksynsä tehneistä. Ymmärtämistaidoista erityisesti kuullun ymmärtämistehtä-
vissä läksyjen teolla oli selkeä yhteys alemmalle tavoitetasolle jäämiseen: run-
sas kolme oppilasta neljästä jäi alemmalle tavoitetasolle, jos oppilas ei tehnyt 
läksyjään koskaan.  

Taulukko 61. Läksyjen teon säännöllisyyden yhteys hyvän osaamisen taitotason saavuttamiseen osataidoit-
tain B-ranskassa.

Osataito En tee tehtäviä koskaan: 
ylemmän tavoitetason 

saavuttaneiden osuus %

Teen tehtävät lähes aina: 
ylemmän tavoitetason 

saavuttaneiden osuus %

Kuullun ymmärtäminen 23,3 62,5

Luetun ymmärtäminen 58,1 89,9

Puhuminen 45,0 77,0

Kirjoittaminen 12,0 78,5

3.6.2 Kielitaidon ja oppilaan käsitysten välisiä yhteyksiä
Oppilaiden kielitaidolla ja sillä, miten hyvin omaa osaamistaan vastaavaksi 
hän koki ranskan kielen kouluarvosanansa, oli merkitsevä yhteys kirjoittamis-  
(p < 0,001) ja luetun ymmärtämistehtävissä (p < 0,01) menestymiseen. Kirjoit-
tamistehtävissä vähintään ylemmälle tavoitetasolle yltäneistä oppilaista lähes 
kaksi kolmesta piti ranskan arvosanaansa sopivana osaamiseensa nähden, lue-
tun ymmärtämistehtävissä peräti 84 prosenttia. Oppilaista, jotka pitivät ranskan 
arvosanaansa osaamiseensa nähden liian alhaisena, jäi alemmalle tavoitetasolle 
luetun ymmärtämistehtävissä noin yksi oppilas kolmesta, kirjoittamistehtävissä 
lähes puolet. 

Kielitaidon yhteys kolmeen käsitysulottuvuuteen vaihteli myös heikosta kohta-
laiseen. Voimakkain yhteys kielitaidolla oli käsitykseen omasta osaamisesta. Eri 
osataidoista käsityksellä omasta osaamisesta oli voimakkain yhteys kirjoittamis-
tehtävissä (0,50), sitten puhumistehtävissä (0,40) saatuihin tuloksiin. Ymmärtä-
mistehtävissä menestymiseen yhteys oli heikko (kuullun ymmärtäminen 0,30; 
luetun ymmärtäminen 0,35). Ranskasta kielestä pitämisen ja ranskan hyödylli-
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syyden yhteys kielitaitoon oli tuottamistaidoissa (vaihteluväli 0,30–0,43) jonkin 
verran ymmärtämistaitoja voimakkaampi (vaihteluväli 0,27–0,32). 

Ranskan kielestä pitäminen oli sen sijaan voimakkaasti yhteydessä oppilaiden 
käsityksiin ranskan hyödyllisyydestä (korrelaatio 0,64) ja omasta osaamisesta 
(0,67). Käytännössä tämä tarkoitti, että jos oppilas piti ranskan opiskelusta, niin 
hän myös koki ranskan opiskelun hyödyllisenä ja koki osaavansa sitä. Myös 
ranskan hyödyllisenä kokemisen ja oman osaamisen välinen yhteys oli kohta-
lainen (korrelaatio 0,47). 

3.6.3 Oppimista edistävien käytänteiden ja oppilaan käsitysten   
 välisiä yhteyksiä
Oppimista edistävien käytänteiden ja oppilaan käsitysten välinen yhteys oli 
heikko (0,20 < r < 0,35) lukuun ottamatta ranskasta pitämisen kohtalaista yh-
teyttä koulun ulkopuolella tapahtuvaan kommunikatiiviseen kielen käyttöön 
(0,46) sekä palaute- ja itsearviointikäytänteisiin (0,37). Myös ranskan hyödylli-
syydellä ja käsityksillä omasta osaamisesta oli kohtalainen yhteys kommunika-
tiiviseen kielen käyttöön (0,47).

Kaiken kaikkiaan näytti siltä, että erityisesti ranskan kielestä pitäminen vaikutti 
erilaisten oppimista edistävien käytänteiden harjoittamisen useuteen oppitun-
neilla oppilaan itsensä kokemana.

Ranskan kielen arvosanansa osuvimmaksi kokivat ne oppilaat, jotka tekivät 
tehtävänsä lähes aina. Myös arvosanansa liian korkeaksi kokeneita oli eniten 
läksynsä lähes aina tehneissä. Liian alhaiseksi arvosanansa puolestaan koke-
neita oli eniten oppilaissa, jotka tekivät tehtävänsä joskus tai usein. Oppilaan 
kokemuksella ranskan kielen arvosanan osuvuudesta oli merkitsevä yhteys 
tehtävien teon säännöllisyyteen (p < 0,001). 
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Taulukko 62. Ranskan arvosanan osuvuus suhteessa tehtävien teon säännöllisyyteen B-ranskassa.

Kuinka usein teet ranskan opiskeluun liittyvät tehtävät?

Yhteensä
en kos-
kaan

vain 
harvoin

joskus usein lähes aina

Osaamisee-
ni nähden 
ranskan 
arvosanani 
on 

liian alhainen
- lukumäärä
- %

5
6,1

11
13,4

23
28,0

22
26,8

21
25,6

82
100,0

sopiva
- lukumäärä
- %

16
1,6

73
7,4

202
20,4

268
27,0

433
43,6

992
100,0

liian korkea
- lukumäärä
- %

11
9,4

12
10,3

19
16,2

26
22.2

49
41,9

117
100,0

Yhteensä - lukumäärä
- %

32
2,7

96
8,1

244
20.5

316
26,5

503
42,2

1191
100,0

3.7 Koulutason tuloksia ja koulujen välisiä eroja   
 ranskan B-oppimäärässä
Seuraavaksi oppimistuloksia tarkastellaan koulujen osalta. Selittävien tekijöiden 
vaikutusta tarkastellaan oppilaan taustatekijöiden, oppimista edistävien käytän-
teiden ja käsitysten valossa. 

Oppilaan taustatekijöistä voimakkain vaikutus B-ranskassa saatuihin tuloksiin 
oli vanhempien koulutustaustalla ja oppilaan jatko-opintosuunnitelmilla, jotka 
olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä kaikissa kielellisissä osataidoissa 
saatuihin tuloksiin. Eniten vanhempien koulutustaustasidonnaista olivat luetun 
ymmärtäminen ja puhuminen, sitten kirjoittaminen. Luetun ymmärtämistehtä-
vissä kahden ylioppilasvanhemman lasten tulokset olivat ei-ylioppilasvanhem-
pien lasten tuloksia huomattavasti paremmat kaikilla taitotasoilla, puhumisteh-
tävissä erityisesti ylimpiä taitotasoja saavuttaneiden osuuksissa. Myös oppilaan 
jatko-opintosuunnitelmat olivat yhteydessä oppilaan menestymiseen eri osa-
taidoissa, voimakkaimmin kuullun ymmärtämistehtävien ratkaisuosuuteen.  

Ranskan B-oppimäärän oppimistulosten arviointiin osallistuneista oppilaista 
noin kahdella oppilaalla viidestä molemmat vanhemmista olivat ylioppilaita. 
Vanhempien koulutustausta näkyi saavutetuissa tuloksissa siten, että ylioppi-
lasvanhempien lukioon pyrkineet lapset saivat ei-ylioppilasvanhempien amma-
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tilliseen koulutukseen pyrkineitä lapsia parempia tuloksia. Tässä on kuitenkin 
syytä muistaa, että B-ranskan valinneista oppilaista vain 14 prosenttia pyrki 
ammatilliseen koulutukseen. 

Muista oppilaan taustatekijöistä sukupuoli oli yhteydessä ainoastaan kirjoitta-
mistehtävissä menestymiseen, mikä ilmeni siten, että tytöt saivat poikia pa-
rempia tuloksia kirjoittamistehtävistä. Oppimisympäristön piirteistä puolestaan 
koulun opetuskieli selitti kuullun ymmärtämistehtävissä menestymistä.

Ranskan opiskeluun liittyvien tehtävien tekeminen oli oppimista edistävis-
tä käytänteistä selkeimmin yhteydessä kaikkien osataitojen tuloksiin. Luetun 
ymmärtämisessä myös autenttisten opiskelumenetelmien ja tieto- ja viestintä-
tekniikan käytöllä oli yhteyttä oppilaiden tuloksiin, palautteen saamisella ja 
itsearvioinnilla kirjoittamiseen. Koulun ulkopuolinen ranskan kielen kommu-
nikatiivinen harrastaminen selitti kaikissa osataidoissa menestymistä. 

Käsitysulottuvuuksista vahvimmin eri osataitojen tuloksiin yhteydessä oli 
ranskan kokeminen hyödylliseksi. Mikäli selitysmalliin otettiin mukaan myös 
oppilaan käsitys omasta osaamisesta, selitti se merkitsevästi eniten oppilaan 
osaamista. Koska käsitys omasta osaamisesta on kuitenkin yhteydessä oppilaan 
saamaan ranskan arvosanaan, jätettiin se pois lopullisesta mallista.

Osataidoittain tarkasteltuna oppilaiden tuloksia eniten selittäviä tekijöitä  
B-ranskassa olivat ranskan kielen opiskeluun liittyvien tehtävien säännöllinen 
tekeminen, vanhempien koulutustausta, oppilaan jatkokoulutussuunnitelmat, 
koulun kieli sekä ranskan kokeminen hyödylliseksi. Tekijöiden keskinäinen 
järjestys vaihteli jonkin verran osataidoittain, kuten taulukko 63 osoittaa. 



279

Taulukko 63. Kielellisten osataitojen selitysmalli B-ranskassa.

Osataito

Kuullun 
ymmärtäminen  
(ratkaisuosuus) 

Luetun  
ymmärtäminen 
(ratkaisuosuus)

Puhuminen 
(taitotaso)

Kirjoittaminen 
(taitotaso)

Selittävä tekijä β p-arvo β p-arvo β p-arvo β p-arvo

Sukupuoli  
(0 = poika,  
1 = tyttö)

N.S. N.S. 0,072 < 0,05 0,110 < 0,001

Vanhempien 
koulutustausta

0,121 < 0,001 0,163 < 0,001 0,155 < 0,001 0,139 < 0,001

Jatko-opinnot 
(0 = ammatil-
linen,  
1 = lukio)

0,165 < 0,001 0,155 < 0,001 0,153 < 0,001 0,135 < 0,001

Koulun kieli  
(0 = suomi,  
1 = ruotsi)

0,178 < 0,001 N.S. N.S. N.S.

Läksyjen teon 
säännöllisyys

0,208 < 0,001 0,239 < 0,001 0,213 < 0,001 0,279 < 0,001

Autenttinen 
kielenkäyttö

N.S. -0,108 < 0,01 N.S. 0,066  < 0,05

Tieto- ja vies-
tintätekniikka 
ja itseohjautu-
vuus

N.S. 0,107 < 0,001 N.S. N.S.

Palaute ja 
itsearviointi

N.S. N.S. N.S. 0,094 < 0,01

Kielen kom-
munikatiivinen 
harrastaminen

0,095 < 0,01 0,100 < 0,01 0,108 < 0,01 0,090 < 0,01

Ranskan 
hyödyllisyys

0,134 < 0,001 0,165 < 0,001 0,104 < 0,01 0,146 < 0,001

Selitysaste R² = 27 % R² = 28 % R² = 22 % R² = 30 %
 
N.S. = Non significant
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Valittu malli, joka sisältää taulukossa mainitut tekijät, selittää eri osataidoissa 
menestymistä noin 22–30 prosenttia. Läksyjen teon säännöllisyyden suuri vai-
kutus B-ranskan tuloksiin oli osin odotuksenmukainen tulos, sillä ranskan kie-
len käyttömahdollisuudet koulun ulkopuolella ovat Suomessa varsin rajalliset 
ja siksi oppilaiden on tehtävä kotitehtäviä oppiakseen esimerkiksi sanastoa ja 
rakenteita.

Koulujen väliset erot
B-ranskan arviointiin osallistui 99 koulua, joissa keskimääräinen oppilasmäärä 
oli 12 oppilasta. Kouluista pienimmässä oli kolme B-ranskan oppilasta ja suu-
rimmassa 30 oppilasta. Kouluissa annettujen ranskan kielen arvosanojen keski-
arvo oli 8,0 (keskihajonta 0,58). Alhaisin ranskan kielen arvosanojen keskiarvo 
oli 6,9 korkein 9,6. Myös vanhempien koulutustaustaso vaihteli kouluittain: 
vanhemmista keskimäärin joka toinen oli ylioppilas, mutta arviointiin osallistui 
myös kouluja, joissa useiden oppilaiden vanhemmista kumpikaan ei ollut yli-
oppilas sekä sellaisia kouluja, joissa kaikki vanhemmat olivat ylioppilaita. 

Keskimäärin koulujen oppilaat saavuttivat opetussuunnitelman perusteiden 
ylemmän tavoitetason kriteerit kaikissa osataidoissa, sillä kouluissa annettujen 
ranskan arvosanojen keskiarvo oli sekä kuullun että luetun ymmärtämistehtä-
vissä A1.3 (minimi A1.2, maksimi A2.1). Kirjoittamis- ja puhumistehtävissä saa-
vutettujen taitotasojen keskiarvo oli A1.2 (minimi (A1.1, maksimi A2.1). 

Kuvioissa 114–117 on esitetty otoskoulujen keskiarvojen poikkeamat kaikki-
en koulujen keskiarvoista. Kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta poikkeama 
esitetään prosenttiyksikköinä, puhumisen ja kirjoittamisen osalta taitotasoyk-
sikköinä. Kuvion vaaka-akselin suuntainen viiva kuvaa keskiarvosuoriutumista 
koulutasolla ja poikkeamat siitä alas- ja ylöspäin keskimääräistä heikompaa tai 
parempaa osaamista koulutasolla. 

Kuvio 114. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (kuullun ymmärtäminen).
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Kun tarkasteltiin koulujen keskiarvojen luottamusvälejä (95 %), havaittiin, että 
kuullun ymmärtämistehtävissä noin 13 prosenttia otoskouluista oli sellaisia, 
joiden tulos poikkesi tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) valtakunnallisesta 
keskiarvosta alaspäin (luottamusväli on kokonaan keskiarvoviivan alapuolella). 
Vastaavasti yhdeksän prosenttia otoskouluista oli sellaisia, jotka ylittivät tilas-
tollisesti merkitsevästi valtakunnallisen keskiarvon. Keskimääräiset poikkeamat 
muutamaa koulua lukuun ottamatta olivat koko aineiston keskiarvosta noin 
7–14 prosenttiyksikköä Pienissä kouluissa yhdenkin oppilaan tuloksella oli 
suuri painoarvo, joten ääriarvoihin on suhtauduttava erityisen varauksellisesti.

Muiden osataitojen osalta (kuviot 115–117) luetun ymmärtämis- ja kirjoittamis-
tehtävissä oli tilastollisesti merkitsevästi valtakunnallisesta keskiarvosta alas- tai 
ylöspäin poikkeavia kouluja noin viidestä seitsemään prosenttia. Sen sijaan 
puhumistehtävissä poikkeavia kouluja oli hieman enemmän. Keskimääräistä 
heikommin ja paremmin arvioinnissa menestyneiden koulujen osuus oli noin 
20 prosenttia. 

Kuvio 115. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (luetun ymmärtäminen).
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Kuvio 116. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (puhuminen).

Kuvio 117. Koulujen keskiarvojen poikkeamat koko aineiston keskiarvosta (kirjoittaminen).

Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisim-
pia. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan (mm. PISA 2009, TIMSS 2011 ja 
Pisa 2012) koulujen välinen vaihtelu oppimistuloksissa on kuitenkin kasvamas-
sa (Kupari, Vettenranta & Nissinen 2012; Kupari ym. 2013). Koulujen välinen 
vaihtelu (sisäkorrelaatio) ilmaistaan usein prosenttiosuutena oppimistulosten 
kokonaisvaihtelusta, ja se kertoo, kuinka suuri osuus oppilaiden saavutusten 
vaihtelusta voidaan katsoa johtuvan koulujen välisistä eroista. Taulukkoon 64 
on koottu osataitojen sisäkorrelaatiot B-ranskassa vuonna 2013.
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Taulukko 64. Osataitojen sisäkorrelaatiot B-ranskassa vuonna 2013.

Kuullun 
ymmärtäminen

Luetun 
ymmärtäminen

Puhuminen Kirjoittaminen

2013 22 % 14 % 38 % 19 %

Taulukossa esitetyt sisäkorrelaatiot tarkoittavat, että vuonna 2013 oppimistu-
losten vaihtelusta selittyi koulujen välisillä eroilla kuullun ymmärtämisessä 22, 
luetun ymmärtämisessä 14, kirjoittamisessa 19 ja puhumisessa peräti 38 pro-
senttia. Puhumistehtävien korkea sisäkorrelaatio tarkoittaa käytännössä sitä, 
että B-ranskan arvioinnissa oli mukana sekä kouluja, joissa kaikki (tai ainakin 
monet oppilaat) selviytyivät puhumistehtävissä erittäin hyvin, että kouluja, jois-
sa yksikään oppilas ei selviytynyt puhumistehtävistä todella hyvin. Tulosten 
valossa näyttää siis siltä, että ranskan arviointiin osallistuneissa kouluissa on 
eriytyneitä kouluja ja niissä eriytyneitä oppilaita Sisäkorrelaatiot olivat myös 
moniin muihin aiemmin arvioituihin oppiaineisiin nähden varsin suuria (mm. 
Jakku-Sihvonen & Kuusela 2012; Kupari ym. 2012; Rautopuro 2013; Metsämuu-
ronen 2013).

Vanhempien koulutustaustan yhteys oppimistuloksiin ja myös koulujen välisiin 
eroihin on havaittu useissa tutkimuksissa (Hautamäki ym. 2013). Vuoden 2013 
arvioinnissa vanhempien koulutustausta selitti koulujen välisestä vaihtelusta 
kuullun ymmärtämistehtävissä 15, luetun ymmärtämistehtävissä 14 ja puhu-
mistehtävissä kahdeksan prosenttia. Kirjoittamistehtävien tuloksiin vanhempien 
koulutustaustalla ei ollut yhteyttä.

Koulujen välisiä eroja tarkasteltiin myös suhteuttamalla oppilaiden keskimää-
räiset kouluarvosanat ranskan kielessä arviointitehtävissä menestymiseen. Kou-
luarvosanalla oli yhteys kielellisiin oppimistuloksiin sekä ratkaisuosuuksittain 
että taitotasoittain tarkasteltuna. Ranskan kielen arvosanan yhteys kuullun ym-
märtämisen ratkaisuosuuteen (korrelaatio 0,55) ja keskimääräiseen taitotasoon 
(0,41) oli kohtalainen. Luetun ymmärtämistehtävissä vastaavat korrelaatiot oli-
vat ratkaisuosuuteen 0,57 ja taitotasoon 0,47; puhumistehtävissä saavutettuun 
taitotasoon 0,52 ja kirjoittamistehtävissä saavutettuun taitotasoon 0,67 Kaikki 
yhteydet olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).

Taulukko 65 havainnollistaa koulun keskimääräisen oppilasarvosanan ja arvi-
ointitehtävissä menestymisen välisiä yhteyksiä arvosanoilla seitsemän, kahdek-
san ja yhdeksän. Keskimääräiset taitotasot arvosanalla kahdeksan on lihavoitu. 
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Taulukko 65. Koulun keskimääräisen oppilasarvosanan 7–9 ja arviointitehtävissä menestymisen yhteys 
B-ranskassa. 

Ranskan 
arvosana

Kuullun ymmärtä-
mistehtävät

Luetun ymmärtä-
mistehtävät

Kirjoittamistehtävät Puhumistehtävät

7
keskiarvo = A1.3

minimi = A1.2
maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.2

maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.1
minimi = alle A1.1

maksimi =A1.2

keskiarvo = A1.2
minimi = A1.1

maksimi = A1.3

8
keskiarvo = A1.3

minimi = A1.2
maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.2

maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.2
minimi = A1.1

maksimi = A2.1

keskiarvo = A1.2
minimi = A1.1

maksimi = A2.1

9 tai 10
keskiarvo = A1.3

minimi = A1.3
maksimi = A2.1

keskiarvo = A2.1
minimi = A1.3

maksimi = A2.2

keskiarvo = A1.2
minimi = A1.1

maksimi = A1.3

keskiarvo = A1.3
minimi = A1.1

maksimi = A2.2

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty alemman ja ylemmän tavoite-
tason kriteerit. Ranskan B-oppimäärässä alemman tavoitetason osaaminen on 
ymmärtämistaidoissa A1.2 ja tuottamistaidoissa A1.1. Ylemmän tavoitetason 
osaaminen vastaa ymmärtämistaidoissa tasoa A1.3 ja tuottamistaidoissa tasoa 
A1.2. Kun tarkastellaan kouluissa annettujen arvosanojen keskiarvoja kahdek-
san ja niiden saajien suoriutumista arviointitehtävissä havaitaan, että keskiarvot 
vastaavat sekä ymmärtämis- että tuottamistaidoissa ylempää tavoitetasoa A1.3 
ja A1.2. Minimien ja maksimien vaihtelusta havaitaan lisäksi, että ymmärtämis-
taidoissa vaihtelu minimin ja maksimin välillä on kaksi taitotasoa, tuottamistai-
doissa kolme. 

3.8 Tulosten vertailua oppimäärittäin ja suhteessa   
 vuoden 2002 ranskan A-oppimäärän arviointiin 
Ranskassa tehtiin edellinen oppimistulosten arviointi vuonna 2002 (Väisänen 
2003). Tällöin arvioitiin ranskan A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen 
päättövaiheessa. Koska arviointitehtävien sisältö ja rakenne ovat vuosien kulu-
essa muuttuneet varsin paljon, voitiin vuoden 2002 arviointitehtävistä tehtävä-
tyyppien yhteensopivuuden vuoksi käyttää ainoastaan kahta monivalintaosiota 
niin luetun kuin kuullun ymmärtämistehtävissäkin. Näitä ns. linkkitehtäviä käy-
tettiin vuoden 2013 arvioinnissa sekä A- että B-ranskan tehtävävihkoissa. Teh-
tävien tarkempi kuvaus ja sijoittuminen eri taitotasoille on kuvattu luvussa 3.2. 

Edellisen arvioinnin kanssa yhteinen kuullun ymmärtämistehtävä ”Ohjeita va-
paa-ajan viettoon” sisälsi kaksi monivalintaosiota. Oikean vastauksen löytämi-
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nen osioon 1 edellytti päättelyä ja osien yhdistelyä, sillä vastausta ei sanottu 
tekstissä suoraan. Osiossa 2 oikein vastaaminen edellytti ilmaisun ”se changer 
les idées” ymmärtämistä, mikä osoittautui B-oppimäärän oppilaille liian vai-
keaksi ilmaisuksi.

Näiden linkkiosioiden toimivuudesta vuonna 2002 oli tämän raportin kirjoit-
tamisvaiheessa käytettävissä ainoastaan oikeiden vastausten ratkaisuosuudet, 
jotka esitetään vuoden 2013 arviointitulosten kanssa kootusti taulukoissa 66.

Taulukko 66. Vuosien 2013 ja 2002 arviointien yhteiset osiot kuullun ymmärtämisessä sekä osioiden 
keskimääräiset ratkaisuosuudet oppimäärittäin.

Ohjeita vapaa-ajan viettoon (2 mv)

vuosi 2002
- ratkaisuosuus (%)

vuosi 2013
- ratkaisuosuus (%)

 A-ranska A-ranska B-ranska

- osio 1 44 47 48

- osio 2 57 57 38

Osio 1:n ratkaisuosuuksissa ei ollut A-ranskassa tapahtunut suuria muutoksia 
vuosien 2002 ja 2013 välillä. Yllättävää oli, että parhaimman ratkaisuosuuden 
saivat B-ranskan oppilaat vuonna 2013, tosin erot eivät olleet suuria. Osio 2:n 
ratkaisuosuus oli sama molemmilla arviointikerroilla A-ranskassa, B-ranskassa 
oikean vastauksen löytäminen oli sen sijaan huomattavasti haasteellisempaa. 
Sekä osio 1 että osio 2 eivät kuitenkaan vuoden 2013 arvioinnissa erotelleet 
hyvin ja huonosti kuullun ymmärtämistehtävissä menestyneitä oppilaita ja siksi 
osio 1 jouduttiin poistamaan sekä A- että B-ranskan lopullisista tuloksista, osio 
2 puolestaan B-ranskan tuloksista.

Luetun ymmärtämistehtävissä linkkinä vuoden 2002 arviointiin oli kaksi moni-
valintaosiota, jotka liittyivät ranskalaista ruokakulttuuria käsittelevään tekstiin. 
Osio 1:n oikea vastaus oli tekstissä sanottu melko suoraan ja havainnollistavien 
esimerkkien avulla. Osiossa 2 oppilaan tuli ymmärtää suomalaisen ja ranska-
laisen ruokakulttuurin välisiä eroja sekä pystyä päättelemään oikea vastaus esi-
merkkien avulla. A-ranskan oppilaat selviytyivät molemmilla arviointikerroilla 
osioista paremmin kuin B-oppimäärän oppilaat, mikä olikin täysin ennakko-
odotusten mukaista. Taulukossa 67 on koottuna osioiden ratkaisuosuudet arvi-
ointikerroittain ja oppimäärittäin.
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Taulukko 67. Vuosien 2013 ja 2002 arviointien yhteiset osiot luetun ymmärtämistehtävissä sekä osioiden 
keskimääräiset ratkaisuosuudet oppimäärittäin.

Ranskalainen ruokakulttuuri (2 mv)
vuosi 2002

- ratkaisuosuus (%)
vuosi 2013

- ratkaisuosuus (%)
A-ranska A-ranska B-ranska

- osio 1 86 88 71 
- osio 2 82 85 67

Edelliseen arviointiin linkittyneiden tehtäväosioiden lisäksi vuoden 2013 arvi-
oinnissa käytettiin myös oppimäärien välisiä linkkitehtäviä. A-ranskan esikokei-
lussa helpohkoiksi osoittautuneista tehtäväosioista valittiin B-ranskaan kuullun 
ymmärtämistehtävissä kolme monivalinta- ja kolme avotehtävää, luetun ym-
märtämistehtävissä neljä monivalinta- ja kolme avotehtävää. Taulukkoon 68 on 
koottu oppimäärien välisten linkkitehtävien ratkaisuosuudet kuullun ymmärtä-
misessä. 

Taulukko 68. A- ja B-ranskan väliset linkkitehtävät kuullun ymmärtämisessä.

Vaihto-oppilaan haastattelu (3 mv)
A-ranska: tehtävä 1
ratkaisuosuus (%)

B-ranska: tehtävä 4
ratkaisuosuus (%)

- osio 1 92 79
- osio 2 98 87
- osio 3 70 54

Laulajan haastattelu (3 avoa)
A-ranska: tehtävä 8
 ratkaisuosuus (%)

B-ranska: tehtävä 9
ratkaisuosuus (%)

- osio 1 0 p. = 61
1 p. = 40

0 p. = 88
1 p. = 12

- osio 2 0 p. = 36
1 p. = 64

0 p. = 50
1 p. = 50

- osio 3 0 p. = 22
1 p. = 77

0 p. = 62
1 p. = 38

 
Tehtäväosiot toimivat hyvin oppimäärien välisinä linkkeinä, sillä A-ranskan op-
pilaat ratkaisivat ne B-ranskan oppilaita useammin oikein. Erityisesti avotehtä-
vien osalta erot yhden ja nolla pistettä saaneiden oppilaiden osuuksissa olivat 
huomattavan suuret. 
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Luetun ymmärtämistehtävissä linkkeinä oli neljä monivalinta- ja kaksi avoteh-
tävää. Monivalintatehtävistä toisen (Titeuf) osiot olivat A-ranskan oppilaille 
huomattavasti helpompia kuin B-ranskan oppilaille. Toisessa linkkitehtävässä 
(Vierailuohjelma) erot oppimäärien välisissä ratkaisuosuuksissa olivat pienem-
mät tai niitä ei ollut lainkaan. Vierailuohjelma-tehtävässä osio 2 oli molempien 
oppimäärien oppilaille niin helppo, että lähes kaikki ratkaisivat sen oikein. 
Osiossa edellytettiin Pariisin keskeisten nähtävyyksien ranskankielisten nimien 
ja substantiivin promenade tunnistamista.

Linkkitehtävistä kolmas (Mont-Saint-Michel) sisälsi kolme avokysymystä, joista 
kaksi oli kahden ja yksi yhden pisteen arvoinen. Osiot toimivat loogisesti op-
pimäärien välillä: varsinkin osiossa 1 olleet sanat fermeture ja parking olivat 
liian vaikeita B-oppimäärän oppilaille, ja siksi valtaosa heistä sai osiosta nolla 
pistettä.

Taulukko 69. A- ja B-ranskan väliset linkkitehtävät luetun ymmärtämisessä.

Titeuf (2 mv)

A-ranska
- ratkaisuosuus (%)

B-ranska
- ratkaisuosuus (%)

- osio 1 52 35

- osio 2 78 52

Vierailuohjelma (2 mv)

A-ranska
- ratkaisuosuus (%)

B-ranska
- ratkaisuosuus (%)

- osio 1 48 40

- osio 2 95 95

Uutinen Mont-Saint-Michelistä (3 avoa)

A-ranska
- ratkaisuosuus (%)

B-ranska
- ratkaisuosuus (%)

- osio 1 0 p. = 34
1 p. = 21
2 p. = 44

0 p. = 74
1 p. = 16
2 p. = 10

- osio 2 0 p. = 13
1 p. = 52
2 p. = 34

0 p. = 30
1 p. = 49
2 p. = 21

- osio 3 0 p. = 34
1 p. = 66

0 p. = 51
1 p. = 49
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Molemmille oppimäärille yhteisessä puhumistehtävässä (Esittelyvideo) A-rans-
kan oppilaista vähintään hyvän osaamisen taitotasolle A2.1 ylsi noin 61 pro-
senttia. B-ranskassa vähintään ylemmän tavoitetason (A1.2) saavutti oppilaista 
noin 75 prosenttia. Kielellisten oppimistavoitteiden voidaan näin ollen katsoa 
toteutuneen tämän tehtävän osalta B-ranskassa paremmin kuin A-ranskassa.

Oppilaiden kielitaitoprofiileissa ei ollut oppimäärien välillä eroja: yleisin taito, 
jossa hyvän osaamisen taitotaso / ylempi tavoitetaso saavutettiin, oli luetun 
ymmärtäminen. Kahdessa osataidossa yleisin yhdistelmä oli luetun ymmärtämi-
nen ja puhuminen, kolmessa osataidossa edellisten lisäksi kirjoittaminen. Myös 
vuoden 2002 ranskan arvioinnissa luetun ymmärtäminen oli oppilaille kirjoitta-
misen ohella helpoin taito. Vähintään hyvän osaamisen taitotason tai ylemmän 
tavoitetason saavuttaneita oli oppimäärittäin seuraavasti:

Taulukko 70. Vähintään hyvän osaamisen taitotason / ylemmän tavoitetason saavuttaneiden osuus A- ja 
B-ranskassa.

Vähintään hyvän osaamistason / ylemmän tavoitetason 
saavuttaneet oppimäärittäin (%)

Osataito A-ranska B-ranska 

Kuullun ymmärtämistehtävät 48,0 51,7

Luetun ymmärtämistehtävät 65,5 82,3

Puhumistehtävät 56,2 66.5

Kirjoittamistehtävät 46,4 60,6

B-ranskassa vähintään ylemmän tavoitetason saavuttaneita oli kaikissa osatai-
doissa ja erityisesti luetun ymmärtämistehtävissä enemmän kuin A-ranskassa 
hyvän osaamistason saavuttaneita. B-ranskassa ei missään osataidossa myös-
kään jääty alle 50 prosenttiyksikön ratkaisuosuuden, toisin kuin A-ranskassa, 
jossa erityisesti kirjoittamis- ja kuullun ymmärtämistehtävät olivat enemmistöl-
le oppilaista varsin haastavia. Vuoden 2002 arviointitehtävistä suoriutumiseen 
verrattuna (ks. lisää Väisänen 2004) oppilaiden kirjoittamistaidot näyttäisivät 
kaiken kaikkiaan A-ranskassa jonkin verran heikentyneen, tosin tulosten ver-
tailtavuutta vaikeuttaa osaltaan tehtävien ja arviointiasteikkojen erilaisuus. 

Vuoden 2013 arvioinnissa saatuja tuloksia voitiin verrata vuoden 2002 arvioin-
tiin myös käsitysulottuvuuksien osalta, sillä kaikki 15 väittämää olivat täysin 
identtisiä molemmilla arviointikerroilla. Kokonaisuudessaan oppilaiden käsi-
tykset olivat muuttuneet hieman epävarmemmiksi vuoden 2002 jälkeen sekä 
ranskasta pitämisen, oman osaamisen että varsinkin ranskan hyödyllisyyden 
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suhteen. Muutos näkyi sekä ranskan pitkässä että lyhyessä oppimäärässä, ku-
ten kuvio 118 osoittaa. 

* Tähdellä merkityt väittämät on käännetty jolloin suurempi arvo merkitsee myön-
teisempää asennetta. 

Kuvio 118. Käsitysten keskiarvot A-ranskassa vuonna 2002 sekä A- ja B-ranskassa vuonna 2013.

Käsitykset omasta osaamisesta olivat B-ranskan oppilailla keskimäärin aavis-
tuksen verran myönteisemmät kuin A-ranskan oppilailla vuonna 2013, osin 
suhteessa myös vuoden 2002 A-ranskan oppilaisiin. Erot eri väittämien osalta 

Uskon tarvitsevani työelämässä ranskan kieltä.

1 2 3 4 5

Vastausten keskiarvo

A-ranska 2002
A-ranska 2013
B-ranska 2013

Ranskan kieli on helppo oppiaine.

Tulevissa opinnoissani tarvitsen ranskan kieltä.

Minun on mahdotonta päästä hyviin tuloksiin
ranskan kielessä.*

Ranskan kieli on ikävystyttävä oppiaine.*

Pidän ranskan kielen tunneista.

Ranskan kieli on yksi lempiaineistani.

Ranskan kielen tiedot ja taidot ovat arkielämän
tilanteissa tarpeen.

Yleensä meillä on ranskan kielessä kiinnostavia
tehtäviä.

En tarvitse tulevaisuudessa juurikaan sitä, mitä
ranskan kielessä on tähän mennessä opiskeltu

Mielestäni olen hyvä ranskan kielessä.

Monet asiat ovat ranskan kielessä vaikeita.*

Pystyn selviytymään vaikeistakin ranskan kielen
tehtävistä.

Opiskelen mielelläni ranskan kieltä.

Mielestäni ranskan kielen osaaminen on tärkeää.
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eivät olleet suuria, mutta esimerkiksi omista mahdollisuuksistaan päästä hy-
viin tuloksiin B-ranskan oppilaat olivat vuonna 2013 keskimäärin jonkin verran 
samaa mieltä (3,7), vuoden 2013 A-ranskan oppilaat hieman epävarmempia 
(keskiarvo 3,5). 

Myös ranskasta pitämisestä vuoden 2013 A-ranskan oppilaat olivat kaikkein 
epävarmimmat. Vuonna 2002 A-ranskan oppilaat pitivät ranskan tunneista kes-
kimäärin hieman enemmän (3,5) kuin A-ranskan oppilaat vuonna 2013 (3,0), 
eivätkä he kokeneet ranskaa yhtä ikävystyttäväksi oppiaineeksi kuin vuoden 
2013 A-ranskan oppilaat. Vuoden 2002 A-ranskan oppilaille ranska oli myös 
oppiaineena mieluisampi (2,4) kuin vuoden 2013 oppilaille (2,1). 

Suurimmat muutokset arviointikertojen välillä olivat kuitenkin tapahtuneet op-
pilaiden käsityksissä ranskan hyödyllisyydestä. Vuonna 2002 oppilaat kokivat 
ranskan osaamisen melko hyödylliseksi (3,7), vuonna 2013 oppilaiden käsitys 
asiasta oli epävarmempi (A-ranska 3,3; B-ranska 3,2). Vuoden 2002 oppilaat 
uskoivat myös tarvitsevansa ranskaa opinnoissaan (3,3) nyt arvioituja oppilaita 
enemmän (A-ranska: 2,8; B-ranska 2,7). Molemmilla arviointikerroilla A-rans-
kan oppilaat uskoivat tarvitsevansa ranskaa arkielämän tilanteissa jonkin verran 
enemmän (2003: keskiarvo 3,0; 2013: keskiarvo 2,5) kuin B-ranskan oppilaat (2,4).  

Yhteenvetona oppilaiden käsityksistä vuosina 2002 ja 2013 voidaan kuitenkin 
todeta, että vaikka ryhmien välillä oli pieniä, tilastollisesti merkitseviä eroja 
yksittäisten väittämien osalta, olivat ryhmien väliset erot efektikooltaan pieniä. 
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4 ARVIOINNIN VALIDIUSNÄKÖKULMIA

Arvioinnin hyödyllisyydessä yhdistyvät mitattavan käsitteen osuva määrittely, 
mittauksen virheettömyys, ulkoinen ja sisäinen autenttisuus, käytännöllisyys, 
oikeudenmukaisuus ja vaikuttavuus. Ranskan A- ja B-oppimäärässä oppimää-
rässä suoritettuja arviointiprosesseja tarkastellaan seuraavassa näistä näkökul-
mista ja eri osapuolten antaman palautteen pohjalta. 

4.1 Hyödyllisyys ja vaikuttavuus
Arviointitulosten luotettavuutta pohditaan tässä luvussa Bachmanin ja Palmerin 
(Bachman 1990; Bachman & Palmer 2010) validiusnäkemyksen valossa. Moni-
muotoisista validiuskäsityksistä tämä on valittu jäsennykseksi siksi, että sillä on 
kielitaidon arvioinnissa hyvin vakiintunut asema. Perinteisten ulottuvuuksien 
reliaabeliuden ja validiuden rinnalle on jo pitkään nostettu kokonaisvaltainen 
validiuskäsitys, joka sisältää tulosten virheettömyyden, arvioinnin sisältöjen au-
tenttisuuden ja tarvittavien taitojen vuorovaikutteisuuden sekä lisäksi käytän-
nöllisyys- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat. Nämä yhdessä määrittävät 
arvioinnin hyödyllisyyden (usefulness). Prosessin aikajatkumolla ajatellen 
kuvataan luotettavuutta myös arvioinnin ennakkovalmistelun ja jälkikäsittelyn 
kannalta (Weir 2005). 

Validiuden ydin on mitattavan käsitteen määrittely. Tässä hankkeessa 
noudatettiin opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden viestinnällistä 
ja toiminnallista kielitaitonäkemystä, jota täydensi liitteessä 1 esitelty kielitaidon 
tasojen kuvausasteikko. Kielitaidon hahmottaminen neljän osataidon kokonai-
suutena, johon yhdistyy sosiolingvistisiä ja pragmaattisia kompetensseja ja yleis-
sivistystä, on erittäin vakiintunut sekä Eurooppalaisessa viitekehyksessä että 
kielitaidon arvioinnissa kaikkialla maailmassa. Koulun opetuskielellä olevilla 
kysymyksillä pyrittiin ymmärtämistaidoissa varmistamaan, että ymmärrettävän 
tekstin tasosta mahdollisesti poikkeava kohdekielinen aines ei itse kysymyk-
sissä vaikeuttaisi eikä helpottaisi tehtävää kohtuuttomasti. Myös puhumis- ja 
kirjoittamistehtävien ohjeistus oli samasta syystä koulun opetuskielellä. 

Ymmärtämistehtävien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että tekstien ai-
hepiirit olisivat molemmalle sukupuolelle sopivia ja yhdeksäsluokkalaisia kiin-
nostavia. Lisäksi pyrittiin valitsemaan tekstilajiltaan erityyppisiä tekstejä, kuten 
uutisia, haastatteluita, kommenttipuheenvuoroja, artikkeleita, kirjeitä ja viestejä. 
Tehtävillä pyrittiin arvioimaan erilaisia ymmärtämistaitoja, kuten esimerkiksi 
pääajatuksen ja keskeisten yksityiskohtien ymmärtämistä sekä johtopäätösten 
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tekemistä. Myös tuottamistaidoissa kielenkäyttötilanteet pyrittiin valitsemaan 
nuorten arkitodellisuutta vastaaviksi.  

Käsitteen mittauksen kattavuutta kuvaavat osaltaan taulukoihin 71 ja 72 tehdyt 
yhteenvedot kielitaitotehtävien aihepiireistä osioittain ja tehtävittäin. Aihepii-
rit on ryhmitelty opetussuunnitelman perusteiden (2004) oppimääräkohtaisiin 
teemoihin. Parhaiten edustettuina ranskan A-oppimäärässä olivat vapaa-aikaan, 
kulttuuriin, kouluun ja oppilaan lähiympäristöön liittyvät aihealueet. Sisällöt 
vastaavat hyvin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2 määriteltyjä ai-
healueita ja kielenkäyttötilanteita. A-ranskan tehtävien osalta voidaan yhteen-
vetona todeta, että tehtävät edustivat varsin monipuolisesti perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa kerrottuja aihepiirejä, ainoastaan kestävään kehitykseen 
liittyviä tehtäviä ei arviointiin sisältynyt. Myös tehtävien vaikeustaso oli mittarin 
laadintavaiheessa määritelty kohderyhmän hyvän osaamisen taitotasoa mah-
dollisimman hyvin vastaavaksi. 

Taulukko 71. Aihepiirien kattavuus A-ranskan tehtävissä osataidoittain.

Aihepiiri
Kuullun 

ymmärtämi-
nen: tehtävien 

lukumäärä

Luetun 
ymmärtämi-

nen: tehtävien 
lukumäärä

Puhuminen: 
tehtävien 

lukumäärä

Kirjoittami-
nen: tehtävien 

lukumäärä
Yhteensä

Lähiympäristö 2 2 2 6
Koulu, opiskelu 4 3 1 8

Asuminen 1 1
Vapaa-aika 5 3 2 10
Terveys ja hyvinvointi 1 1
Asioiminen 1 2 3
Julkiset palvelut 1 1
Kulttuuri 1 6 1 1 9
Matkustaminen 1 3 1 5
Työ ja elinkeinoelämä 1 1
Kestävä kehitys 0
Tiedotusvälineet 1 1

Ranskan B-oppimäärässä opetussuunnitelman perusteiden aihepiirit kattavat 
suppeamman valikoiman erilaisia viestintätilanteita. Arvioinnissa eniten teh-
täväosioita oli oppilaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvistä teemoista. 
Myös matkustaminen ja koulu olivat hyvin edustettuina. Sisällöt vastaavat hyvin 
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2 määriteltyjä kielenkäyttötilanteita, 
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joskin taitotasoa A1.1 vastaavien tehtävien laadinta ei laatijatiimiltä onnistunut 
ennakkosuunnitelman mukaisesti.  

Taulukko 72. Aihepiirien kattavuus B-ranskan tehtävissä osataidoittain.

Aihepiiri
Kuullun 

ymmärtämi-
nen: tehtävien 

lukumäärä

Luetun 
ymmärtämi-

nen: tehtävien 
lukumäärä

Puhuminen: 
tehtävien 

lukumäärä

Kirjoittami-
nen: tehtävien 

lukumäärä
Yhteensä

Tapakulttuuri 1 2 3
- perusvuorovaikutus-
tilanteet

2 3 5

Minä itse ja lähiym-
päristö 

4 3 2 2 11

Perhe 1 1 1 3
Vapaa-aika 4 3 3 1 11
Arkipäivän viestintäti-
lanteet

1 1

- kauppa 1 1
- ruokaileminen 2 1 3
- matkustaminen 2 4 1 1 8
- koulu, opiskelu 
(lisätty)

4 2 6

Käytänne- ja käsityskyselyillä kartoitettiin molemmissa oppimäärissä kielenop-
pimisen arkitodellisuutta rehtorin, opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Kyse-
lyissä sovellettiin Likert-tyyppisiä porrastettuja väittämiä, joissa käytetty ter-
minologia oli paikoin monitulkintainen. Absoluuttisia frekvenssejä termeille 
”aina”, ”joskus” tai ”harvoin” ei ollut määritelty, joten oppilaiden, opettajien ja 
rehtorien tulkinta aikamääreiden sisällöstä saattoi vaihdella. 

4.2 Arvioinnin reliabiliteetin varmennus
Vaikka arviointituloksen luotettavuudella on monia puolia, virheetön ja mah-
dollisimman yksimielisesti arvioitu osaamistaso on välttämätön. Kyse on arvi-
oinnin reliaabeliudesta, jota hankkeessa varmistettiin useassa vaiheessa. 

Arvioinnin toimeenpanon yhtenäisyyteen pyrittiin huolellisella aineistojen val-
mistelulla ja noudattamalla yhtenäisiä menettelytapoja arviointitehtävien suun-
nittelussa, kuvailussa, esikokeilussa ja valinnassa. Aineistojen laatua varmennet-
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tiin jo esikokeilua varten, ja kouluille lähetettävä varsinainen arviointiaineisto 
tarkistettiin ja muokattiin useaan kertaan sekä sisällön että kielen puolesta. Työ-
hön osallistui viisihenkinen projektiryhmä ja kaksi kielenkääntäjää. Esikokeilu-
jen tuloksia tarkasteltiin yhdessä ranskan kielen asiantuntijoista koostuneessa 
ryhmässä, jossa pyrittiin mahdollisimman yksimielisesti toteamaan oppilassuo-
ritusten taitotasoja ja määrittelemään tehtävien soveltuvuutta kohderyhmälle. 

Yhtenäisyyttä korostava arviointi ei täysin vastaa arkista kielenkäyttöä tai edes 
kaikkia kouluopiskelun mahdollisuuksia. Tämä heikentää tehtävien ulkoista 
autenttisuutta eli sitä, miten hyvin tehtäväolosuhteet ja kielenkäyttö vastaavat 
arkielämän tilanteita. Tehtävän asettelulla pyrittiin arvioinnissa kuitenkin sisäi-
seen autenttisuuteen eli siihen, että tehtävien suorittaminen olisi aktivoinut sa-
moja tietoja ja taitoja kuin vastaava tosielämän tilanne, missä tietenkin myös 
jouduttiin jossain määrin tyytymään likimääräisyyksiin. Tosielämässä kaikki op-
pilaat eivät joudu täsmälleen samoihin kielenkäyttötilanteisiin. Arkielämässä 
pystytään myös jossain määrin valitsemaan sellaisia viestintätilanteita, joissa 
kukin otaksuu selviytyvänsä parhaiten. Oppimistulosten arvioinnissa näin ei 
tapahtunut, vaan tehtävät olivat samat kaikille. Menettelyllä on perusteensa laa-
jamittaisissa arvioinneissa, jossa yhtenäisyys ja yhdenvertaisuus ovat välttämät-
tömiä osallistujien oikeusturvan kannalta. Vaikka Suomessa ei ole perusope-
tuksen säännöllisiä päättökokeita, saaduilla arvosanoilla kilpaillaan kuitenkin 
samoista toisen asteen koulutuspaikoista, joten osaamisperustasta on tärkeää 
saada yhtenäiseen prosessiin perustuvaa tietoa. Reliaabeliuden kautta toteute-
taan arvioinnin oikeudenmukaisuuden vaatimusta.

Tuottamistaitojen arvioinnissa käytettyjen tehtävien ohjeistusta hiottiin malliarvi-
ointeja koostettaessa. Näin pyrittiin yhtenäistämään opettajien tulkintaa taitota-
soista. Malliarviointiesimerkit lähetettiin kouluille opettaja-aineiston mukana, ja 
opettajia kehotettiin perehtymään niihin ennen omien oppilaittensa suoritusten 
arviointia. Ranskan kielen osalta puhesuoritusten malliarviointeja voitiin tuottaa 
kuitenkin vain A-oppimäärän esikokeiluaineistosta, sillä B-ranskan esikokei-
luun osallistuneet koulut eivät toimittaneet Opetushallitukseen pyydetynlaista 
materiaalia. Seikkaperäisestä ohjeistuksesta huolimatta ei voida myöskään olla 
täysin varmoja siitä, kuinka moni oppilaista on tarkoituksellisesti vältellyt puhu-
mistehtävien suoritusta esimerkiksi olemalla koulusta pois kyseisenä päivänä. 

4.3 Arvioinnin ja taitotasojen asettamisen luotettavuus   
Opettajien kouluissa suorittaman tasoarvioinnin yhteismitallisuuden tarkistami-
seksi sensoroitiin kymmenen prosenttia sekä ymmärtämistehtävien avovastauk-
sista että puhe- ja kirjoitussuorituksista. Avovastausten sensoreina toimivat arvi-
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ointihankkeen erikoissuunnittelija ja ranskan kielen pääaineopiskelija, joka oli 
suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan ja sensoreiden antamien 
arvioiden välinen korrelaatio oli erittäin korkea (A-ranska: kuullun ymmärtämi-
nen 0,96; luetun ymmärtäminen 0,94; B-ranska: kuullun ymmärtäminen 0,92, 
luettu 0,90), mikä tarkoitti, että opettajat ja sensorit olivat hyvin yksimielisiä 
oppilaiden järjestyksestä.  

Sekä puhumis- että kirjoittamissuoritusten sensoreita oli kolme. Kaksi heistä oli 
kokeneita ranskan kielen opettajia ja arvioijia, kolmas ranskaa pääaineenaan 
opiskellut, pedagogiset opinnot suorittanut harjoittelija Opetushallituksessa. 
Sensorit perehtyivät ennen varsinaista sensorointia taitotasoasteikkoon arvioi-
malla yhdessä viiden oppilasparin puhumis- ja 15 oppilaan kirjoittamissuo-
ritukset. Tämän jälkeen he arvioivat loput suoritukset itsenäisesti. Jokainen 
sensoroitavaksi valittu puhumis- ja kirjoittamissuoritus tuli näin ollen arvioitua 
vähintään kolme kertaa: ensin opettaja ja sitten (vähintään) kaksi sensoria. 
Sensorien ja opettajien antamien taitotasoarvioiden korrelaatio vaihteli senso-
reittain korkeasta erittäin korkeaan (A-ranska puhuminen: 0,83–0,92, kirjoit-
taminen 0,74–0,83; B-ranska puhuminen 0,69–0,89, kirjoittaminen 0,84–0,87). 
Korrelaatiot olivat jonkin verran matalammat kuin muissa osataidoissa. 

Ymmärtämistehtävien vaikeustason sopivuutta yhdeksäsluokkalaisille varmis-
teltiin arviointiprosessin eri vaiheissa. Tehtävien tilaamisvaiheessa tehtävätilaus 
kohdistettiin tietyille taitotasoille ja kukin laatija arvioi tuottamiensa tehtävien 
vaikeustason osiokohtaisesti. Tehtävien esikokeilun jälkeen osioita muokattiin 
osallistujapalautteen ja tilastollisten tunnuslukujen pohjalta. Lopulliseen arvi-
ointiin valittiin parhaiten toimineet tehtäväosiot. Varsinaisen arvioinnin jälkeen 
asetettiin ensin ymmärtämisosiot, sen jälkeen oppilaat taitotasoille Bookmark-
menetelmää käyttäen (ks. luku 1.3.6). Bookmark-menetelmä valittiin siksi, että 
sitä on käytetty vastaavissa yhteyksissä esimerkiksi European language indi-
cator -tutkimuksessa. Jotain muuta menetelmää käyttäen taitotasorajat olisivat 
ehkä muuttuneet hieman. Taitotasojen mielekkyys eri osataidoissa varmistettiin 
tarkastelemalla niitä rinnan ja toteamalla, että ymmärtämis- ja tuottamistaitojen 
profiilit jakautuvat johdonmukaisesti. 

Myös tuottamistaidoissa tehtävien vaikeustason määrittelivät ensin tehtävän-
laatijat. Heidän antamaansa arviota tarkistettiin esikokeilussa saatujen tulosten 
perusteella. Tässä vaiheessa tuottamistehtävien sanamuotoja myös selkiytettiin 
ja täydennettiin, mikä osaltaan vaikutti tehtävien lopulliseen vaikeustasoon op-
pilaiden näkökulmasta.

Koska yksi arvioinnin keskeisistä tavoitteista oli kokonaiskuvan saaminen siitä, 
missä määrin ranskan A- ja B-oppimäärän tavoitteet on perusopetuksen päät-
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tövaiheessa saavutettu, oli hyvän osaamisen taitotasoa (B-ranskassa molempia 
tavoitetasoja) vastaavien tehtävien laadinta erityisesti ymmärtämistaidoissa yksi 
arvioinnin keskeisistä haasteista.

Kuullun ymmärtämistehtävien laadintavaiheessa A-ranskan tehtävistä noin 
kolmannes sijoittui hyvän osaamisen taitotasolle A2.2. Osioista 60 prosenttia 
arvioitiin taitotasoa A2.2 helpommiksi ja vain kaksi osiota sitä vaativammik-
si. Taitotasolle sijoittamisen yhteydessä taitotasoa A2.2 vaikeampien tehtävien 
osuus lisääntyi yhdellä osiolla ja taitotason A2.2 alle sijoittuneiden osioiden 
lukumäärä väheni viidellä. Hyvän osaamisen taitotasolle sijoittui taitotasoille 
sijoittamisen jälkeen enää vajaa puolet (44 %) tehtäväosioista. Luetun ymmär-
tämistehtävien laadintavaiheessa yli neljännes osioista sijoittui taitotasolle A2.2, 
samoin taitotasoille sijoittelun jälkeen. Bookmarkin seurauksena myös taito-
tasoa A2.2 helpompien ja taitotasoa A2.2 vaikeampien tehtävien osuus pysyi 
samana kuin laadintavaiheessa. 

B-ranskassa muutokset tehtävien taitotasoissa olivat jonkin verran suurempia 
kuin A-ranskassa. Kuullun ymmärtämisosioista sijoittui tehtävien laadintavai-
heessa 71 prosenttia tavoitetasoille A1.2 ja A1.3, lopuista kahdeksasta osiosta 
neljä taitotasolle A1.1 ja neljä tasolle A2.1. Taitotasoille asettamisen jälkeen ta-
voitetasoille sijoittui kuusi osiota vähemmän kuin laadintavaiheessa. Alimmalle 
taitotasolle A1.1 ei sijoitettu enää yhtään osiota, tavoitetasoja korkeammille ta-
soille 11 osiota (44 %). Luetun ymmärtämistehtävissä tavoitetasoille sijoittunei-
den osioiden lukumäärä väheni taitotasoille asettamisen seurauksena kahdella 
(jäi 41 %), ja niitä vaikeammiksi arvioitiin kaksi osiota enemmän kuin tehtävien 
laadintavaiheessa. Kaiken kaikkiaan B-ranskan ymmärtämisosiot arvioitiin siis 
Bookmarkissa jonkin verran vaikeammiksi kuin tehtävien laadintavaiheessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ymmärtämistehtävien vaikeustasoa ei kaiken 
kaikkiaan onnistuttu kohdistamaan hyvän osaamisen taitotasolle/ylemmälle ja 
alemmalle tavoitetasolle siinä määrin, kuin alunperin oli suunniteltu. Tehtävä-
osioiden alhainen lukumäärä (25 sekä luetun että kuullun ymmärtämisessä) 
ei myöskään antanut mahdollisuutta useamman kuin neljän taitotason erotta-
miseen, mistä johtuen oppilaiden välisiä osaamiseroja ei ymmärtämistaidoissa 
pystytty kuvaamaan yhtä tarkasti kuin tuottamistaidoissa.

A-ranskan puhumistehtävistä itsensä esittelytehtävä ja arkitilanteet 1 ja 2 vas-
tasivat varsin hyvin oppilaiden osaamista: kaikissa näissä tehtävissä oppilaiden 
tyypillisin taitotaso (A2.1) sijoittui tehtäville suunniteltujen vaikeustasorajojen 
sisäpuolelle. Sen sijaan keskustelu kotibileiden järjestämisestä osoittautui oppi-
laille suunniteltua haastavammaksi: tyypillisin taitotaso oli peräti kaksi taitotasoa 
alhaisempi (A1.3) kuin tehtävälle laadintavaiheessa määritelty alarajan taitotaso. 
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Samoin kirjoittamistehtävistä pidempi oli oppilaille hieman vaikeampi (A1.3) 
kuin oli suunniteltu, lyhyt kirjoitustehtävä sen sijaan sopivantasoinen (A1.3).   

B-ranskan puhumistehtävistä kaikki muut tehtävät, paitsi kaikille oppimäärille 
yhteinen itsensä esittelytehtävä oli laadintavaiheessa ajateltu olevan mahdollista 
suorittaa A1.1/A1.2-tasoisellakin kielitaidolla. Itsensä esittelytehtävä osoittautui 
oppilaille kuitenkin hankalimmaksi ja oppilaiden tyypillisin taitotaso siinä jäi 
yhtä taitotasoa alhaisemmaksi kuin laatijoiden suunnittelema alin taitotaso 
A1.3. Muissa kolmessa puhumistehtävissä oppilaiden tyypillisin taitotaso jäi 
alemmalle tavoitetasolle, joten kokonaisuudessaan B-ranskan puhumistehtävät 
olivat oppilaille hieman vaikeampia kuin ennakkoon oli suunniteltu (tehtävät 3 
ja 4, suunniteltu taitotaso A1.2–A1.3). 

Kirjoittamistehtävistä erityisesti lyhyen kirjoittamistehtävän arvioitu taitotaso 
ja oppilaiden tehtävästä suoriutuminen vastasivat varsin hyvin toisiaan mo-
lemmissa oppimäärissä (A-ranska A1.3; B-ranska A1.1/A1.2). Sen sijaan pitkä 
kirjoittamistehtävä osoittautui oppilaille molemmissa oppimäärissä ennakkoon 
suunniteltua vaikeammaksi. A-ranskassa oppilaiden tyypillisin taitotaso pit-
kässä kirjoittamistehtävässä oli yhden, B-ranskassa kaksi taitotasoa alhaisempi 
kuin tehtävälle suunnitellun taitotason alaraja. 

4.4 Rehtorien, opettajien ja oppilaiden palaute
Laajaan validiusnäkemykseen kuuluu myös arvioinnin toimeenpanijoiden ja 
käyttäjien näkökulmien esille tuominen. Tätä varten opettajille varattiin tilaisuus 
antaa palautetta arvioinnin toimeenpanosta ja siinä käytetyistä tehtävistä. Nämä 
kommentit valaisevat erityisesti käsitteen määrittelyn osuvuutta ja toimeen-
panon käytännöllisyyttä. Kuviot 119 ja 120 havainnollistavat opettajien ilmai-
semaa käsitystä arviointitehtävien vaikeustasosta ranskan A- ja B-oppimäärässä 
ja kuviot 121 ja 122 sitä, miten hyvin opettajat arvioivat tehtävien vastaavan 
opetussuunnitelman perusteita. Kuvioissa asteikon ääripäät on yhdistetty. 



298

 

Kuvio 119. Opettajien palaute A-ranskan tehtävien vaikeustason sopivuudesta yhdeksäsluokkalaisille.

Kaiken kaikkiaan opettajat katsoivat A-ranskan arviointitehtävät hyvin tai erit-
täin hyvin yhdeksännen luokan oppilaille sopiviksi. Kirjoittamistehtäviä piti 
neljännes opettajista jopa erittäin hyvin yhdeksäsluokkalaisille sopivina. Epä-
varmimpia opettajat olivat kuullun ymmärtämistehtävien sopivuudesta. Opet-
tajien käsityksiä oppilaiden saamiin tuloksiin verrattaessa oli luetun ymmärtä-
minen oppilaille helpoin taito, seuraavaksi puhuminen, kolmanneksi kuullun 
ymmärtäminen. Heikoiten oppilaat menestyivät kirjoittamistehtävissä, joiden 
sopivuudesta opettajat olivat kuitenkin eniten yksimielisiä. 

Kuvio 120. Opettajien palaute B-ranskan tehtävien vaikeustason sopivuudesta yhdeksäsluokkalaisille.
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B-ranskan tehtävien vaikeustason sopivuudesta opettajien käsitykset jakaan-
tuivat A-ranskaa enemmän. Kaikkein epävarmimpia oltiin luetun ymmärtämis-
tehtävien sopivuudesta. Runsaalla kolmanneksella opettajia ei ollut selkeää 
käsitystä ja vajaa kolmannes piti tehtäviä erittäin huonosti tai huonosti yh-
deksäsluokkalaisille sopivina. Myös kirjoittamistehtävien sopivuudesta opet-
tajien mielipiteet jakaantuivat erittäin paljon: neljännes piti tehtäviä huonosti 
tai erittäin huonosti sopivina, kolmannes hyvin ja yli kolmannes jopa erittäin 
hyvin yhdeksäsluokkalaisille sopivina. Tulosten perusteella oppilaat kuitenkin 
menestyivät luetun ymmärtämistehtävissä parhaiten, seuraavaksi parhaiten pu-
humistehtävissä, kolmanneksi kirjoittamistehtävissä. 

Siitä, miten hyvin arviointitehtävät vastasivat opetussuunnitelman perusteita, 
opettajat olivat A-ranskassa voittopuolisesti positiivisella kannalla, kuten alla 
oleva kuvio osoittaa. 

Kuvio 121. Opettajien palaute A-ranskan tehtävien opetussuunnitelmavastaavuudesta.

B-ranskan tehtävien opetussuunnitelmavastaavuudesta opettajat sen sijaan oli-
vat hieman epävarmempia. Erityisesti luetun ymmärtämistehtävistä opettajilla 
ei ollut selkeää kantaa, tai sitten tehtävät vastasivat heidän mielestään huonosti 
opetussuunnitelman perusteita. Parhaiten onnistuneiksi opettajat kokivat jäl-
leen kirjoittamistehtävät. 
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Kuvio 122. Opettajien palaute B-ranskan tehtävien opetussuunnitelmavastaavuudesta.

Oppilaiden kommentit arvioinnista välittyivät opettajakyselyn kautta. A-rans-
kan arviointiin osallistuneelta opettajalta (95) sanallista palautetta saatiin kysy-
myksestä riippuen 48–83 opettajalta, B-ranskan sadasta opettajasta 57–88 opet-
tajalta. Opettajien kommentit koskivat muun muassa kokeen epäreiluutta ja 
puhumistehtävien epäoikeudenmukaisuutta. Eniten kommentteja liittyi pu-
humissuoritusten videointiin: B-ranskan opettajista 24 ja A-ranskan opettajista 
19 ilmoitti, että videointi oli hermostuttanut ja ahdistanut oppilaita, eivätkä 
oppilaat pystyneet siksi täysin näyttämään osaamistaan. Arviointi stressasi ja 
masensi oppilaita, eivätkä he olleet näin ollen olleet aina kovin motivoituneita 
tehtävien suorittamiseen, osa jäi arviointipäivinä jopa kotiin. 

Tehtävien vaikeustaso B-ranskassa koettiin kaikin puolin liian korkeaksi 
(opettajat 44, oppilaat 30 yleistä mainintaa) ja osin myös opetussuunnitelman 
perusteita huonosti vastaaviksi. Kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävät olivat 
22 opettajan mielestä liian vaikeita, seitsemän opettajan mielestä sopivia. Kir-
joittamistehtävien vaikeutta kritisoi 10 opettajaa, puhumistehtävien 19. Ensi-
järkytyksen jälkeen osa opettajista näki kuitenkin tehtävien eritasoisuuden ja 
monipuolisuuden kokonaisuuden kannalta hyvänä asiana. Tehtävien aiheet 
olivat opettajien mielestä pääosin hyviä (17 mainintaa), tosin osaa aiheista, 
esimerkiksi tien neuvominen, ei ollut ehditty vielä käsitellä tunneilla (yhdeksän 
mainintaa).

A-ranskassa tehtävien aiheet olivat 14 opettajan mielestä hyviä, yhdeksäsluok-
kalaisille aiheiltaan sopivia ja riittävän käytännönläheisiä. Tehtävät myös vas-
tasivat opetussuunnitelman perusteiden aihealueita ja käytettyjen oppikirjojen 
sisältöjä. Tehtävien vaikeustaso oli 12 opettajan mielestä sopiva, osa oppilaista 

13

16

22

19

29

28

37

28

46

46

34

41

12

10

8

12

0 20 40 60 80 100 %

Kirjoittamistehtävät

Puhumistehtävät

Luetun
ymmärtämistehtävät

Kuullun
ymmärtämistehtävät

Erittäin huonosti/Huonosti

iEi hyvin eikä huonosti

Hyvin

Erittäin hyvin



301

koki tehtävät kuitenkin vaikeiksi. Kuullun ymmärtämistehtävissä oli opettajien 
mielestä osin epäselviä kysymyksiä, vastausvaihtoehtoja ja liian ankarat arvi-
ointiohjeet (14 mainintaa).

Reliaabeliuden turvaamiseksi annettuja täsmällisiä ohjeita A-ranskan opettajista 
neljännes ja B-ranskan opettajista 42 prosenttia piti hyvinä, jopa erinomaisina. 
Ohjeissa olleet puutteet koskivat muun muassa oppilaiden poissaolojen huomi-
oimista, ohjeiden monimutkaisuutta (Samoja asioita useassa paikassa.) ja nii-
hin perehtymisen työläyttä (Lyhyempi riittäisi.). Pisteytysohjeita osa B-ranskan 
opettajista (kuusi mainintaa) piti liian ankarina. Kirjoittamis- ja puhumistehtäviä 
opettajat kommentoivat erityisesti suoritusten arvioinnin näkökulmasta. Enin 
palaute koski taitotasoasteikon käyttöä (A-ranska yhdeksän ja B-ranska seitse-
män mainintaa) ja taitotasojen erottamista toisistaan. Mallisuorituksia ei ollut 
käytettävissä kaikilta taitotasoilta ja lisäksi ne olivat kaikki A-ranskasta.

Käytännöllisyyteen liittyvät kommentit arvioinnin toimeenpanosta olivat run-
saita. Arvioinnin järjestelyihin meni paljon aikaa (A-ranska 13, B-ranska viisi 
mainintaa) ja arviointi oli raskas järjestää muun työn ohessa (A-ranska 24, B-
ranska 17). Järjestelyissä oli erilaisia ongelmia esimerkiksi valvonnan, koetilojen 
saatavuuden ja yleisen resursoinnin suhteen (A-ranska 10, B-ranska 14). Myös 
suoritusten arviointi vei paljon aikaa (molemmat oppimäärät kahdeksan). Kor-
vaus arvioinnin suorittamisesta olisikin keino lisätä opettajien motivaatiota vas-
taavanlaisten arviointien järjestämiseen. Arviointi koettiin kokonaisuudessaan 
liian pitkäksi (B-ranska 13 mainintaa) ja erityisesti B-ranskan kirjoittamistehtä-
viin käytettävissä oleva aika koettiin liian lyhyeksi (11 mainintaa). Myös kuun-
teluosion pituutta kritisoitiin (A-ranska kuusi, B-ranska 10 mainintaa), samoin 
A-ranskan luetun ymmärtämisen pituutta (yhdeksän mainintaa). Käytettävissä 
olleen ajan riittämättömyys puolestaan mainittiin kirjoittamistehtävissä (A-rans-
ka yhdeksän mainintaa) ja puhumissuorituksiin valmistautumisessa (A-ranska 
yhdeksän). Arvioinnin ajankohta huhtikuussa oli huono (A-ranska 12, B-ranska 
neljä mainintaa), myös tehtävien lukumäärää osa opettajista piti liian suurena. 

Myös rehtorit kommentoivat useimmiten arvioinnin käytännöllisyyttä. Kuusi 
A-ranskan ja seitsemän B-ranskan rehtoria (A-ranska n = 15; B-ranska n = 21) 
koki arvioinnin raskaaksi ja aikaa vieväksi. Ohjeistus oli rehtorien mielestä 
kuitenkin selkeä ja toimiva (A-ranska neljä, B-ranska seitsemän mainintaa), ja 
muutenkin arvioinnin toimeenpano sujui ongelmitta (neljä mainintaa molem-
missa oppimäärissä). Jonkin verran ongelmia oli aiheuttanut puhesuoritusten 
videointi (kaksi mainintaa). 

Arvioinnin hyödyllisyyteen kuuluu myös arvioinnin vaikuttavuus eri käyttäjä-
ryhmien kannalta. Opetushallitukselta saatavaa palautetta A-ranskan kouluissa 
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aiotaan hyödyntää opetuksen kehittämiseen (viisi mainintaa). Tulokset käy-
dään läpi opettajien kanssa (kahdeksan mainintaa) ja mahdollisia jatkotoimen-
piteitä pohditaan (neljä mainintaa). B-ranskan rehtoreilta ei saatu vastauksia 
tähän kysymykseen.

Opetussuunnitelmien uudistustyöhön liittyen A-ranskan opettajat mainit-
sivat tärkeimmäksi asiaksi uusien oppimateriaalien (38 mainintaa), mukaan lu-
kien erilaisten sähköisten materiaalien (kahdeksan mainintaa), tarpeen. A-rans-
kan tuntimääriä olisi lisättävä (14 mainintaa) ja oppilaat saatava valitsemaan 
ns. harvinaisia kieliä (kahdeksan mainintaa). Yksi keino ranskan opiskelun 
lisäämiseksi olisi ryhmäkokojen pienentäminen (neljä mainintaa). Osa opetta-
jista (15 mainintaa) toivoi myös lisäkoulutusta muualla kuin Helsingissä sekä 
opettajien välisen yhteistyön lisäämistä (yhdeksän mainintaa). Muita toiveita 
A-ranskan opettajilla olivat vaatimustason laskeminen (12 mainintaa) ja suori-
tusmerkinnän poistaminen (kuusi mainintaa).  

Myös B-ranskan opettajien vastauksissa nousi voimakkaimmin esille uusien 
oppimateriaalien, myös sähköisten, tarve (36 mainintaa), samoin tarve laskea 
vaatimustasoa (13 mainintaa) ja määritellä opetussisällöt tarkemmin (yhdeksän 
mainintaa). Oppimistuloksia parantaisi kaksoistuntien muuttaminen yksöistun-
neiksi (kahdeksan mainintaa) sekä tuntimäärien ainakin nykyisellään pitämi-
nen tai jopa hienoinen nostaminen (seitsemän mainintaa). Opettajista 11 toivoi 
myös ranskan opettajille suunnattua lisäkoulutusta pääkaupunkialueen ulko-
puolella sekä ranskan opettajien välisen yhteistyön lisäämistä (11 mainintaa). 
Suoritusmerkinnän poistoa oppilaiden todistuksista toivoi viisi opettajaa. 

Ranskan opettajien vastauksissa nousi esille huoli ns. harvinaisten kielten 
opetuksen turvaamisesta myös tulevaisuudesta. Harvinaisille kielille toivottiin 
enemmän yhteiskunnan tukea (kahdeksan mainintaa) ja uusien ryhmien aloit-
tamisen tukemista (seitsemän mainintaa). Myös kaikkien vuoden 2013 arvioin-
tiin osallistuneiden koulujen rehtoreilta kysyttiin heidän näkemyksiään uusien 
kielten opetusryhmien perustamisesta. Annetuista vaihtoehdoista tärkeimpänä 
rehtorit pitivät pätevän opettajan saatavuutta sekä kielen kysyntää paikkakun-
nalla. Keskiarvoltaan vähiten tärkeänä (3,0) he pitivät kyseisen kielen sopivuut-
ta kunnan kieliohjelmaan. Kuvioon 123 on koottu rehtoreiden vastaukset eri 
vaihtoehtoihin koko arviointiaineistossa. 
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Kuvio 123. Rehtoreiden käsitys uuden kielten opetusryhmän perustamiseen vaikuttavista seikoista koko 
aineistossa.
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5 PÄÄTELMIÄ JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

Edellä esitetyistä A- ja B-ranskan keskeisistä oppimistuloksista on tehtävissä 
erilaisia päätelmiä ja suosituksia kielikasvatuksen kokonaisuuden ja erityisesti 
ranskan kielen opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämiseksi. Osa kehittä-
misehdotuksista on oppimääräkohtaisia, osa molemmille oppimäärille yhteisiä. 

5.1 Ranskan A- ja B-oppimäärän kehittämissuosituksia
Taulukkoihin 73 ja 74 on koottu keskeisiä tuloksia ranskan kielen molempien 
oppimäärien osalta. Taulukoissa esitetään kustakin tuloksesta johdettavia toi-
mintasuosituksia ja ensisijainen vastuutaho. Tulokset on ryhmitelty kielitaitoon, 
käytänteisiin ja käsityksiin sekä muihin, yleisempiin sisältöihin. Tavoitteiden 
saavuttaminen ilmoitetaan käyttämällä luvussa 1.3.6 määriteltyjä ilmauksia.

Taulukko 73. A-ranskan oppimistulosten arvioinnin keskeisiä tuloksia ja niistä johdettuja kehittämissuosi-
tuksia.

Tulos 
(Mitä havaittiin?)

Päätelmä 
(Mitä tehtävä?)

Toimintasuositus 
(Miten tehdään?)

Vastuutaho 
(Kuka tekee?)

KIELITAITO

Kuullun ymmärtämisen 
tavoitteet toteutuivat 
tyydyttävästi (52 % 
alle A2.2).

vahvistettava Lisätään kuullun ym-
märtämisen harjoittelua 
mielekkäissä, autent-
tisissa yhteyksissä ja 
integroituna puhumisen 
harjoitteluun.

opettaja

Luetun ymmärtämisen 
tavoitteet toteutuivat 
hyvin (66 % vähintään 
A2.2).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu 
muiden osataitojen 
harjoitteluun. 

opettaja

Puhumisen tavoitteet 
toteutuivat hyvin (56 % 
vähintään A2.1).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Liitetään muiden 
osataitojen, erityisesti 
kuullun ymmärtämisen 
harjoitteluun.

opettaja

Kirjoittamisen tavoitteet 
toteutuivat tyydyttä-
västi 
(54 % alle A2.1).

vahvistettava Harjoittelua lisätään 
yhdistämällä muihin 
osataitoihin ja autentti-
seen kielenkäyttöön.

opettaja
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Tytöt menestyivät poikia 
paremmin kuullun ja 
luetun ymmärtämisteh-
tävissä sekä kirjoittami-
sessa. 

poikien ranskan opiske-
lua tuettava

Monipuolistetaan 
työtapoja ja kannus-
tetaan poikia ranskan 
harrastamiseen myös 
koulun ulkopuolella.

opettaja
opetuksen järjestäjä

Ylioppilasvanhempien 
lapset menestyivät 
ei-ylioppilasvanhempien 
lapsia paremmin kaikis-
sa osataidoissa.

ei-ylioppilasvanhempien 
lapsien ranskan opiske-
lua tuettava

Monipuolistetaan työ-
tapoja ja hyödynnetään 
ranskan kielen autent-
tisia tarjoumia myös 
koulun ulkopuolella.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Lukioon hakeutuvien 
tulokset parempia kuin 
ammatilliseen koulutuk-
seen hakeutuvien.

tuettava ammatillisesti 
suuntautuvien ranskan 
kielen opintoja

Lisätään ammatilli-
sesti suuntautuneiden 
oppilaiden tietoisuutta 
ranskan kielen tarpeesta 
työelämässä.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

A1-oppimäärän mukaan 
opiskelleiden tulokset 
paremmat kuin A2-
oppimäärän mukaan 
opiskelleiden.

eroja tasoitettava Kannustetaan ja 
rohkaistaan oppilaita 
aloittamaan ranskan 
opiskelu A1-oppimäärän 
mukaisesti, päättöto-
distukseen arvosana 
opinnoista. 

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Ranskan arvosana 
myötäili saavutettuja 
taitotasoja puhumis- ja 
luetun ymmärtämisteh-
tävissä hyvin, kuullun 
ymmärtämis- ja kirjoitta-
mistehtävissä heikosti.

arvosanojen sisältöä ja 
erottelukykyä selven-
nettävä

Selkiytetään arvioin-
tikäytänteitä kaikkia 
osataitoja huomioiviksi.

Opetushallitus
koulu 
opettaja

Arvosanalla eniten yh-
teyttä kirjallisiin taitoihin 
ja opettajat painottivat 
kirjallisia kokeita 
arviointiperusteena.

kaikki osataidot 
huomioitava arvioinnissa 
tasapuolisesti

Määritellään kullekin 
osataidolle selkeä osuus 
arvosanasta ja sovitaan 
suullisten taitojen 
näyttöperusta.

OPH
opettaja

A-ranskaa opiskellaan 
pääasiassa Etelä-Suo-
men kaupungeissa.

eroja tasoitettava Lisätään A-ranskan 
opiskelumahdollisuuksia 
taajamissa ja maaseu-
dulla esim. ryhmäkokoja 
pienentämällä.

opetuksen järjestäjä 
koulu
opettaja



306

KÄYTÄNTEET

Läksyjen säännöllisellä 
tekemisellä yhteys 
kaikkien osataitojen 
tuloksiin.

resurssi, laatuun panos-
tettava

Parannetaan tehtävien 
laatua; läksyjä tekemät-
tömiä tuetaan. 

opettaja

Tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttö tyydyttävää.

vahvistettava Nivelletään tvt-välineet 
ja verkkoresurssit osaksi 
opiskelun arkea koulus-
sa ja kotona.

koulu
opettaja
opetuksen järjestäjä

Autenttinen kielen 
käyttö tyydyttävää.

vahvistettava Lisätään ja tehostetaan 
oppitunneilla ja kotiteh-
tävissä.

opettaja

Ranskan vapaa tuottami-
nen tyydyttävää.

vahvistettava Tarjotaan lisää tilaisuuk-
sia puheharjoitteluun 
aidoissa vuorovaikutusti-
lanteissa.

opettaja

Oman toiminnan ohjaus 
ja arviointi heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Lisätään oppilaiden 
tilaisuuksia suunnitella, 
toteuttaa ja arvioida 
opiskeluaan, esim.  
puhesuoritusten tallen-
nus videolle, itsearvioin-
ti, kielisalkku.

opettaja

Monipuolisten työs-
kentelytapojen käyttö 
heikkoa. 

kohennettava voimak-
kaasti

Nivelletään tvt-välineet, 
kielisalkku ja opis-
kelupäiväkirja osaksi 
opiskelua koulussa ja 
kotona.

opettaja

Kommunikatiivinen rans-
kan kielen käyttö koulun 
ulkopuolella heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Lisätään valinnaisia 
kotitehtäviä ja kansain-
välisiä kontakteja.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Verkossa tapahtuva 
ranskan harrastaminen 
koulun ulkopuolella 
heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Rohkaistaan oppilaita 
etsimään tilaisuuksia 
puhe- ja kirjoittamis-
harjoitteluun aidoissa 
vuorovaikutustilanteissa.

opettaja

Koulun ulkopuolisella 
ranskankielisellä musii- 
kin kuuntelulla ja eloku-
vien katselulla kohtalai-
nen yhteys puhumis- ja 
kirjoittamistaitoihin.

vahvistettava Kannustetaan ja 
ohjataan oppilaita 
tarttumaan koulun 
ulkopuoliseen tarjou-
miin, huomioidaan esim. 
kotitehtävissä.

opettaja
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KÄSITYKSET

Käsitys ranskan hyödyl-
lisyydestä neutraali/
epävarma.

kohennettava Lisätään monikanavaista 
informaatiota ranskan 
kielen tarpeesta työelä-
mässä ja opiskelussa.

opettaja
koulu
työelämä

Käsitys omasta osaami-
sesta neutraali, lähes 
kielteinen.

kohennettava Lisätään oppilaiden on-
nistumisen kokemuksia.

opettaja

Ranskasta pitäminen 
neutraali/epävarma. 

kohennettava Monipuolistetaan 
ranskan kielen 
opiskelumenetelmiä 
ja opiskelumateriaalia 
tvt:n mahdollisuuksia 
hyödyntäen.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Läksyihin käytetyn ajan 
pituus oli yhteydessä 
oppilaiden käsitysten 
myönteisyyteen.

lisättävä tietoisuutta 
työskentelyn ja tulosten 
yhteydestä

Tehostetaan opiskelu-
taitoja. 

opettaja
koulu

MUUT TULOKSET

Opettajien arviointi-
perusteissa kirjallinen 
painotus suullisen 
kustannuksella.

monipuolistettava 
arviointikäytänteitä

Tarkennetaan arvosanan 
määräytymisperiaat-
teita ja näyttöperustaa 
vastaamaan opetus-
suunnitelman perus-
teita (kaikki osataidot 
mukana).

Opetushallitus
opetuksen järjestäjä 
koulu

Opettajat kokivat 
tarvitsevansa täydennys-
koulutusta kielitaidon 
arvioinnista ja taitotaso-
asteikon käytöstä.

tarjottava osallistumis-
mahdollisuuksia

Lisätään ns. pienten 
kielten opettajille 
tarkoitettua, räätälöi-
tyä ja tavoitteellista 
arviointikoulutusta myös 
pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella.

OKM, 
Opetushallitus
opetuksen järjestäjä

Koulujen väliset erot 
suurimmat puhumisessa.

puhumistaidon ja suulli-
sen harjoittelun asema 
turvattava opetussuunni-
telman perusteissa 

Lisätään puhumisen 
systemaattista harjoit-
telua ja huomioimista 
arvioinnissa.

Opetushallitus
koulutuksen järjestäjä
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Ranskan kielen lyhyen oppimäärän kielellisissä oppimistuloksissa tavoittei-
den saavuttaminen suhteutetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyyn 
ylempään tavoitetasoon.

Taulukko 74. B-ranskan oppimistulosten arvioinnin keskeisiä tuloksia ja niistä johdettuja kehittämissuosi-
tuksia.

Tulos 
(Mitä havaittiin?)

Päätelmä 
(Mitä tehtävä?)

Toimintasuositus 
(Miten tehdään?)

Vastuutaho 
(Kuka tekee?)

KIELITAITO

Kuullun ymmärtämisen 
tavoitteet toteutuivat 
hyvin (52 % vähintään 
A1.2).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu 
muiden osataitojen 
harjoitteluun.

opettaja

Luetun ymmärtämisen 
tavoitteet toteutuivat 
hyvin (82 % vähintään 
A1.3).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu 
muiden osataitojen 
harjoitteluun.

opettaja

Puhumisen tavoitteet 
toteutuivat hyvin (66 % 
vähintään A1.2).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu 
muiden osataitojen 
harjoitteluun.

opettaja

Kirjoittamisen tavoitteet 
saavutettiin hyvin 
(61 %) vähintään alle 
A1.2).

säilytettävä monipuolisin 
harjoittelumenetelmin

Integroidaan harjoittelu 
muiden osataitojen 
harjoitteluun.

opettaja

Poikien tulokset 
kuullun ymmärtämis- ja 
kirjoittamistehtävissä 
tyydyttävät. 

poikien ranskan opiske-
lua tuettava

Monipuolistetaan 
työtapoja ja kannus-
tetaan poikia ranskan 
harrastamiseen myös 
koulun ulkopuolella.

opettaja
opetuksen järjestäjä

Ylioppilasvanhempien 
tyttärien (osin myös 
poikien) oppimistu-
lokset parempia kuin 
vähemmän koulutettujen 
vanhempien.

ei-ylioppilasvanhempien 
lasten ranskan opiskelua 
tuettava

Monipuolistetaan työ-
tapoja ja hyödynnetään 
ranskan kielen autent-
tisia tarjoumia myös 
koulun ulkopuolella.

koulu
opettaja
opetuksen järjestäjä

Lukioon hakeutuvien 
oppilaiden oppimistu-
lokset parempia kuin 
ammatilliseen koulutuk-
seen hakeutuvien.

tuettava ammatillisesti 
suuntautuvien ranskan 
kielen opintoja

Lisätään ammatilli-
sesti suuntautuneiden 
oppilaiden tietoisuutta 
ranskan kielen tarpeesta 
työelämässä.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä
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Ranskan arvosana 
myötäili saavutettuja 
taitotasoja hyvin (paitsi 
puhumistehtävissä).

tuettava puhumisen har-
joittelua, selvennettävä 
arvosanojen sisältöä 

Selkiytetään arvioin-
tikäytänteitä kaikkia 
osataitoja huomioiviksi. 

Opetushallitus
koulu 
opettaja

Arvosanalla eniten yh-
teyttä kirjallisiin taitoihin 
ja opettajat painottivat 
kirjallisia kokeita 
arviointiperusteena. 

kaikki osataidot 
huomioitava arvioinnissa 
tasapuolisesti

Määritellään kullekin 
osataidolle selkeä osuus 
arvosanasta ja sovitaan 
suullisten taitojen 
näyttöperusta.

OPH
opettaja

Ruotsinkielisten koulujen 
oppilaiden tulokset 
parempia kuin suo-
menkielisten koulujen 
oppilaiden.

eroja tasoitettava Kannustetaan ja 
rohkaistaan suomenkie-
listen koulujen oppilaita 
ranskan opiskeluun.

opetuksen järjestäjä 
koulu
opettaja

Alueellisia eroja oppimis-
tuloksissa (Etelä-Suomi 
ja kaupungit kärjessä).

eroja tasoitettava Järjestetään lisää 
autenttisia kielenkäyt-
tötilanteita heikommin 
menestyneille alueille.

opetuksen järjestäjä 
koulu
opettaja

KÄYTÄNTEET

Läksyjen säännöllisellä 
tekemisellä yhteys 
kaikkien osataitojen 
tuloksiin.

resurssi, laatuun panos-
tettava 

Parannetaan tehtävien 
laatua; läksyjä tekemät-
tömiä tuetaan.

opettaja

Tieto- ja viestintäteknii-
kan käyttö heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Nivelletään tvt-välineet 
ja verkkoresurssit osaksi 
opiskelun arkea koulussa 
ja kotona.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Autenttinen kielen käyttö 
tyydyttävää.

vahvistettava Lisätään ja tehostetaan 
oppitunneilla ja kotiteh-
tävissä.

opettaja

Ranskan vapaa tuottami-
nen tyydyttävää.

vahvistettava Tarjotaan lisää tilaisuuk-
sia puheharjoitteluun 
aidoissa vuorovaikutusti-
lanteissa.

opettaja

Oman toiminnan 
suunnittelu ja itsearviointi 
heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Lisätään oppilaiden 
tilaisuuksia suunnitella, 
toteuttaa ja arvioida 
opiskeluaan, puhesuori-
tusten tallennus videolle, 
itsearviointi, kielisalkku.

opettaja
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Kommunikatiivinen rans-
kan kielen käyttö koulun 
ulkopuolella heikkoa.

kohennettava voimak-
kaasti

Lisätään valinnaisia koti-
tehtäviä ja kansainvälisiä 
kontakteja.

opettaja
vanhemmat

Verkossa tapahtuva 
ranskan harrastaminen 
koulun ulkopuolella 
heikkoa.

kehitettävä voimakkaasti Rohkaistaan etsimään 
tilaisuuksia puhe- ja kir- 
joittamisharjoitteluun ai- 
dossa vuorovaikutuksessa.

opettaja
koulu
koulutuksen järjestäjä

KÄSITYKSET

Käsitys ranskan hyödyl-
lisyydestä neutraali/
epävarma.

kohennettava Lisätään monikanavaista 
informaatiota ranskan 
kielen tarpeesta työelä-
mässä ja opiskelussa.

opettaja
koulu
työelämä

Käsitys omasta 
osaamisesta neutraali/
epävarma.

kohennettava Lisätään oppilaiden on-
nistumisen kokemuksia.

opettaja

Ranskasta pitäminen 
neutraali/epävarma 
ja suomenkielisissä 
kouluissa selkeästi 
epävarmempi kuin 
ruotsinkielisissä.

kohennettava erityi-
sesti suomenkielisissä 
kouluissa

Monipuolistetaan 
ranskan kielen 
opiskelumenetelmiä, 
opiskelumateriaali 
tvt:n mahdollisuuksia 
hyödyntäen.

opettaja
koulu
opetuksen järjestäjä

Läksyihin käytetyn ajan 
pituus oli yhteydessä 
oppilaiden käsitysten 
myönteisyyteen.

lisättävä tietoisuutta 
työskentelyn ja tulosten 
yhteydestä

Tehostetaan opiskelu-
taitoja.

opettaja
koulu

MUUT TULOKSET

Opettajien arviointi-
perusteissa kirjallinen 
painotus suullisen 
kustannuksella.

monipuolistettava 
arviointikäytänteitä

Tarkennetaan arvosanan 
määräytymisperiaat-
teita ja näyttöperustaa 
vastaamaan opetus-
suunnitelman perus-
teita (kaikki osataidot 
mukana).

Opetushallitus
opetuksen järjestäjä 
koulu

Opettajat kokivat 
tarvitsevansa täyden-
nyskoulutusta suullisen 
kielitaidon opetuksesta.

tarjottava osallistumis-
mahdollisuuksia

Lisätään ns. pienten 
kielten opettajille 
tarkoitettua, räätälöityä 
täydennyskoulutusta. 

OKM
Opetushallitus
opetuksen järjestäjä

Koulujen väliset erot 
suurimmat puhumisteh-
tävissä.

puhumistaidon ja suulli-
sen harjoittelun asema 
turvattava opetussuunni-
telman perusteissa 

Lisätään puhumisen 
systemaattista harjoit-
telua ja huomioimista 
arvioinnissa.

Opetushallitus
koulutuksen järjestäjä
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Oppimäärittäin tarkasteltuna olivat A-ranskassa luetun ymmärtämis- ja puhu-
mistaidot keskimäärin hyvällä tasolla, sen sijaan kuullun ymmärtämis- ja kir-
joittamistaidoissa oli runsaastikin kehittämisen varaa. B-ranskassa puolestaan 
osaaminen oli hyvää kaikissa osataidoissa suhteessa opetussuunnitelman pe-
rusteiden ylempään tavoitetasoon. Suullista harjoittelua oppitunneilla tulisi 
molemmissa oppimäärissä kuitenkin lisätä ja yhdistää siihen tarkoituksenmu-
kaisesti kirjallista harjoittelua.

Kielelliset oppimistulokset jakaantuivat varsin epätasaisesti oppilaan sukupuo-
len, vanhempien koulutustaustan, oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien, rans-
kan oppimäärän (A-ranska), koulun sijainnin ja opetuskielen (B-ranska) mu-
kaan. Oppilaista valtaosa oli molemmissa oppimäärissä tyttöjä, ja tytöt myös 
menestyivät eri osataidoissa poikia paremmin. Oppilaiden jatko-opintosuunni-
telmissa lukio oli ammatillista koulutusta huomattavasti suositumpi ja lukioon 
suuntautuneet oppilaat myös saavuttivat ammatilliseen koulutukseen menijöitä 
huomattavasti parempia tuloksia sekä ranskan A- että B-oppimäärässä. Myös 
vanhempien ylioppilastausta näkyi oppilaiden tuloksissa. Ei-ylioppilasvanhem-
pien lapsia on kuitenkin myös jatkossa rohkaistava valitsemaan ranskaa. Täl-
löin koulujen on pystyttävä tukemaan näiden oppilaiden opiskelua, jotta he 
yltäisivät ranskan kielen opinnoissaan samantasoisiin tuloksiin kuin ylioppilas-
taustaisten vanhempien lapset. Läksyjen tekemisen tärkeyttä kielen opiske-
lussa ja oppimisessa on edelleen korostettava.

Saatujen tulosten valossa koulussa tapahtuvaan ranskan opiskeluun kaivataan 
entistä monipuolisempia käytänteitä ja kouluopiskelun integrointia vapaa-
ajan kielenkäyttöön. Opettajien tulee opastaa oppilaita ranskankielisten tar-
joumien paikallistamiseen ja niiden hyödyntämiseen esimerkiksi kotitehtävien 
kautta. Oppikirjan tärkeyden vähentyessä tulee oppilaiden tieto- ja viestintä-
tekninen osaaminen ottaa käyttöön ranskan oppimisen edistämiseksi. 

Erityisesti B-ranskassa ranskasta pitäminen oli suomenkielisissä kouluissa sel-
keästi epävarmempaa kuin ruotsinkielisissä kouluissa. Ranskan kielestä pitä-
miseen voidaan vaikuttaa kehittämällä oppituntien ja tehtävien sisältöjä vas-
taamaan oppilaiden kielenkäyttötarpeita ja omaa elämänpiiriä, joissa on 
mahdollista hyödyntää autenttista ranskankielistä kulttuuritarjontaa ai-
nakin verkossa. 

Saatujen tulosten valossa erityisesti oppilaiden uskoa omaan, vaatimattomaan-
kin osaamiseen tulee tukea entistä voimallisemmin. Ranskan kielen vaikeu-
teen liittyviä ennakkoluuloja tulee hälventää antamalla oppilaille onnistumisen 
kokemuksia pienestäkin edistymisestä. Myös poikien ranskan kielen opiskelua 
tulisi kouluissa tukea nykyistä enemmän ja kannustaa heitä valitsemaan ranska 
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vieraaksi kieleksi. Esimerkiksi työelämässä ranskan kielen taito on sellaista 
erityisosaamista, jota työnantajat jatkuvasti peräänkuuluttavat (esim. EK 2014). 
Ammatilliseen koulutukseen pyrkivien oppilaiden tietoisuutta monipuolisen 
kielitaidon merkityksestä tulisikin kaikilta osin vahvistaa.

Vaikka opetussuunnitelman perusteissa mainitaan useita tavoitelajeja, arvi-
ointi painottui opettajien mukaan kielitaitoon ja siinä erityisesti kirjallisiin 
taitoihin. Samaa todisti myös arvosanan ja kirjallisista kielitaitotehtävistä suo-
riutumisen hyvä vastaavuus. Kaikkien tavoitealueiden huomioimiseksi tulisi 
opetussuunnitelman perusteissa määritellä selkeämmin ainakin ainekohtai-
sen osaamisen ja työskentelyn välinen suhde, ehkä myös kirjallisten ja 
suullisten taitojen suhde. Arvosanan muodostumisperiaatteet ja niitä vas-
taavat käytännöt tulisi kirkastaa ja yhtenäistää tarvittaessa opetussuunnitelman 
perusteissa. Arviointikäytänteiden kirjon laajentuminen monipuolisen näytön 
suuntaan on suotavaa unohtamatta monitahoista palautetta myös opiskelupro-
sessin aikana. Oppilaan itsearviointia tuleekin kehittää tarjoamalla oppilail-
le mielekästä, toveriarviointiin soveltuvaa materiaalia (ks. esim. Leblay 2013). 
Kansainvälisesti tunnistetun välineen kielitaidon ja sen yksilöllisten ilmentymi-
en esittelyyn ja raportointiin tarjoaa Eurooppalainen kielisalkku, jonka suo-
malaisen verkkoversion Opetushallitus julkaisi vuonna 2013 osoitteessa http://
kielisalkku.edu.fi/fi. (ks. myös Kohonen 2005). 

Oppimistuloksissa löytyneitä oppilaan sukupuolen, koulun alueellisen sijain-
nin, oppilaan jatkokoulutussuuntautumisen ja vanhempien koulutustaustan 
mukaisia eroja tulisi pyrkiä tasoittamaan pedagogisin ja rakenteellisin keinoin. 
Ammatilliseen koulutukseen pyrkiviä pitäisi kannustaa puhumiseen ja au-
tenttisen aineiston käyttöön, mikä saattaisi parantaa myös heidän kokemustaan 
ranskan hyödyllisyydestä. Oppilaita tulisi kannustaa säännölliseen tehtävien 
tekemiseen kielessä, jonka harrastaminen koulun ulkopuolella vaatii oppilaalta 
enemmän oma-aloitteista ponnistelua kuin esimerkiksi englannin kielen har-
rastaminen. 

Tässä arvioinnissa oppilaiden oppimistulokset paranivat hieman opettajien täy-
dennyskoulutuksen myötä (A-ranska), joten suositeltavaa olisi, että opetuksen 
järjestäjät tarjoaisivat näitä mahdollisuuksia säännöllisesti ja opettajat myös tart-
tuisivat niihin. Erityisesti kielitaidon arviointiin ja suullisen kielitaidon 
opettamiseen liittyvää täydennyskoulutusta kaivattiin, mikä onkin ymmärret-
tävää, sillä ranskassa, kuten muissakin Suomen mittapuun mukaan ”harvinaisis-
sa kielissä”, ei opettajille muodostu yhtä laajaa arviointipohjaa kuin esimerkiksi 
englannissa, jossa luokat ovat suuria ja oppilasaines heterogeenisempaa. 



313

Ranskan A-oppimäärissä oppilaiden tulokset olivat paremmat, mikäli oppilas 
opiskeli ranskaa A1-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Näin ollen oppilaita 
tulisi kannustaa ja rohkaista valitsemaan A1-ranskaa ja kuntien tulisi myös tar-
jota mahdollisuuksia opiskelun aloittamiseen. Ranskan B-oppimäärän osalta 
ehdotetaan tavoitetason määrittelemistä samoin periaattein kuin ranskan 
pitkässä oppimäärässä. Ensinnäkin tavoitetaso tulee määritellä yhtenä tasona, 
joka ainakin tämän arvioinnin tulosten pohjalta taso voisi olla nykyinen ylempi 
tavoitetaso (ymmärtämistaidot A1.3, tuottamistaidot A1.2). Toiseksi hyvän osaa-
misen tavoitetaso tulisi sitoa selkeästi arvosanaan 8, kuten pitkissä oppimääris-
sä tällä hetkellä tapahtuu. 
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Liite 1.

Vieraat kielet 

Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilan-
teissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet 
ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, 
että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista 
viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.

A-KIELI

A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoisena. 
Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen A-kielen opetuksessa luo pohjaa 
myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilailla alkaa myös kehittyä 
kulttuurien välinen toimintakyky.

VUOSILUOKAT 7–9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin 
sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetukses-
sa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii 
lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.

TAVOITTEET

Kielitaito, muu kuin englanti

Oppilas oppii

• ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää 
selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä

• selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja 
kuvailemaan lähipiiriään

• kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista. 
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Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

• tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten

• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäi-
vän tilanteissa 

• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.

Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

• käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opis-
kelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä

• tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä

• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvit-
taessa muuttamaan työskentelytapojaan.

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta

Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi 

• vapaa-ajan vietto ja harrastukset

• matkustaminen

• julkiset palvelut

• opiskelu, työ ja elinkeinoelämä 

• kestävä kehitys

• terveys ja hyvinvointi 

• tiedotusvälineet

Rakenteet

• verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot 

• substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö

• keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet
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Viestintästrategiat

• kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi

• vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen

• puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla

• oman kielenkäytön tarkkailu

• joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron 
aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen 
antamiseen liittyvien ilmausten käyttö

Kulttuuritaidot 

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

Opiskelustrategiat

Oppilas 

• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja

• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen.

VALINNAINEN KIELI (B2)

Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa 
arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille 
toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviik-
kotunnille. 

TAVOITTEET

Kielitaito

Oppilas oppii

• kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä 
ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

• ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja 
kieltoja

• lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä

• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä 
sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.
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Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

• tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan 
niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 

Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

• käyttämään rohkeasti kielitaitoaan

• hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 

• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin. 

KESKEISET SISÄLLÖT

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta

• tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa 

• itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen 

• perhe ja vapaa-aika

• selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja 
matkustamisesta. 

Rakenteet

• viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi

Viestintästrategiat

• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen

• rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta

• omien viestien suunnittelu

• oman kielenkäytön tarkkailu

• puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa

• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa
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Liite 2.        

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen

Kirjoittaminen

A1.1 Kieli-
taidon 
alkeiden 
hallinta

* Ymmärtää 
erittäin rajallisen 
määrän tavalli-
simpia sanoja ja 
fraaseja (terveh-
dyksiä, nimiä, 
lukuja, kehotuksia) 
arkisissa yhteyk-
sissä. 
* Ei edes ponnistel-
len ymmärrä kuin 
kaikkein alkeellisin-
ta kieliainesta.
*Tarvitsee erittäin 
paljon apua: tois-
toa, osoittamista, 
käännöstä.

* Osaa vastata 
häntä koskeviin 
yksinkertaisiin 
kysymyksiin lyhyin 
lausein. Vuorovai-
kutus on puhe-
kumppanin varassa, 
ja puhuja turvautuu 
ehkä äidinkieleen 
tai eleisiin. 
* Puheessa voi 
olla paljon pitkiä 
taukoja, toistoja ja 
katkoksia. 
* Ääntäminen voi 
aiheuttaa suuria 
ymmärtämisongel-
mia. 
* Osaa hyvin sup-
pean perussanaston 
ja joitakin opeteltu-
ja vakioilmaisuja.
* Puhuja ei kykene 
vapaaseen tuotok-
seen, mutta hänen 
hallitsemansa 
harvat kaavamaiset 
ilmaisut voivat olla 
melko virheettö-
miä.

* Tuntee kirjainjär-
jestelmän, mutta 
ymmärtää tekstistä 
vain hyvin vähän. 
* Tunnistaa 
vähäisen määrän 
tuttuja sanoja ja 
lyhyitä fraaseja ja 
osaa yhdistää niitä 
kuviin. 
* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tun-
tematon sana edes 
hyvin ennakoitavas-
sa yhteydessä on 
erittäin rajallinen.

* Osaa viestiä 
välittömiä tarpeita 
hyvin lyhyin 
ilmaisuin.
* Osaa kirjoittaa 
kielen kirjaimet ja 
numerot kirjaimin, 
merkitä muistiin 
henkilökohtaiset 
perustietonsa ja 
kirjoittaa joitakin 
tuttuja sanoja ja 
fraaseja.
* Osaa joukon 
erillisiä sanoja ja 
sanontoja.
* Ei kykene vapaa-
seen tuotokseen, 
mutta kirjoittaa 
oikein muutamia 
sanoja ja ilmauksia.
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A1.2 Kehittyvä 
alkeis-
kieli-
taito

* Ymmärtää rajalli-
sen määrän sanoja, 
lyhyitä lauseita, 
kysymyksiä ja 
kehotuksia, jotka 
liittyvät henkilö-
kohtaisiin asioihin 
tai välittömään 
tilanteeseen.
* Joutuu pon-
nistelemaan 
ymmärtääkseen 
yksinkertaisiakin 
lausumia ilman sel-
viä tilannevihjeitä.
* Tarvitsee paljon 
apua: puheen hi-
dastamista, toistoa, 
näyttämistä ja 
käännöstä.

* Osaa viestiä 
suppeasti joitakin 
välittömiä tarpeita 
ja kysyä ja vastata 
henkilökohtaisia 
perustietoja käsit-
televissä vuoropu-
heluissa. Tarvitsee 
usein puhekumppa-
nin apua. 
* Puheessa on 
taukoja ja muita 
katkoksia. 
* Ääntäminen voi 
aiheuttaa usein 
ymmärtämisongel-
mia.
* Osaa hyvin 
suppean perussa-
naston, joitakin 
tilannesidonnaisia 
ilmaisuja ja perus-
kieliopin aineksia.
* Alkeellisessakin 
vapaassa puheessa 
esiintyy hyvin 
paljon kaikenlaisia 
virheitä.

* Ymmärtää nimiä, 
kylttejä ja muita 
hyvin lyhyitä ja 
yksinkertaisia 
tekstejä, jotka 
liittyvät välittömiin 
tarpeisiin.
* Tunnistaa 
yksinkertaisesta 
tekstistä yksittäisen 
tiedon, jos voi 
lukea tarvittaessa 
uudelleen
* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tun-
tematon sana edes 
hyvin ennustetta-
vassa yhteydessä 
on rajallinen.

* Osaa viestiä 
välittömiä tarpeita 
lyhyin lausein.
* Osaa kirjoit-
taa muutamia 
lauseita ja 
fraaseja itsestään 
ja lähipiiristään 
(esim. vastauksia 
kysymyksiin tai 
muistilappuja).
* Osaa joitakin 
perussanoja ja 
sanontoja ja pystyy 
kirjoittamaan 
hyvin yksinkertaisia 
päälauseita. 
 * Ulkoa opetellut 
fraasit voivat olla 
oikein kirjoitettuja, 
mutta alkeel-
lisimmassakin 
vapaassa tuotok-
sessa esiintyy hyvin 
paljon kaikenlaisia 
virheitä.
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Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein yksinkertaisimmissa tilanteissa 

Kuullun ymmärtä-
minen

Puhuminen Luetun ymmärtä-
minen

Kirjoittaminen

A1.3 Toimiva 
alkeis-
kielitaito 

* Ymmärtää yksin-
kertaisia lausumia 
(henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja 
jokapäiväisiä 
ohjeita, pyyntöjä ja 
kieltoja) rutiinimai-
sissa keskusteluissa 
tilanneyhteyden 
tukemana.
* Pystyy seuraa-
maan yksinker-
taisia, välittömiin 
tilanteisiin tai 
omaan kokemuk-
seensa liittyviä 
keskusteluja.
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtä-
minen edellyttää 
normaalia hitaam-
paa ja kuulijalle 
kohdennettua yleis-
kielistä puhetta.

* Osaa kertoa 
lyhyesti itsestään 
ja lähipiiristään. 
Selviytyy kaikkein 
yksinkertaisimmista 
vuoropuheluista ja 
palvelutilanteista. 
Tarvitsee joskus 
puhekumppanin 
apua. 
* Kaikkein tutuim-
mat jaksot sujuvat, 
muualla tauot ja 
katkokset ovat 
hyvin ilmeisiä.
* Ääntäminen voi 
joskus tuottaa ym-
märtämisongelmia.
*Osaa rajallisen 
joukon lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja 
ilmauksia, kes-
keisintä sanastoa 
ja perustason 
lauserakenteita.
* Alkeellisessakin 
puheessa esiintyy 
paljon peruskieliop-
pivirheitä.

* Pystyy lukemaan 
tuttuja ja joitakin 
tuntemattomia 
sanoja. Ymmärtää 
hyvin lyhyitä vieste-
jä, joissa käsitel-
lään arkielämää ja 
rutiinitapahtumia 
tai annetaan yksin-
kertaisia ohjeita.
* Pystyy löytämään 
tarvitsemansa 
yksittäisen tiedon 
lyhyestä tekstistä 
(postikortit, säätie-
dotukset).
* Lyhyenkin teksti-
pätkän lukeminen 
ja ymmärtäminen 
on hyvin hidasta.

* Selviytyy kirjoit-
tamalla kaikkein tu-
tuimmissa, helposti 
ennakoitavissa 
arkisiin tarpeisiin ja 
kokemuksiin liitty-
vissä tilanteissa.
* Osaa kirjoittaa 
yksinkertaisia 
viestejä (yksinker-
taisen postikortin, 
henkilötiedot, 
yksinkertainen 
sanelu).
* Osaa kaikkein 
tavallisimpia 
sanoja ja ilmauk-
sia, jotka liittyvät 
omaan elämään 
tai konkreetteihin 
tarpeisiin. Osaa 
kirjoittaa muuta-
mia yksilauseisia 
virkkeitä.
 * Alkeellisessakin 
vapaassa tuotok-
sessa esiintyy mo-
nenlaisia virheitä.
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Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun
ymmärtäminen

Kirjoittaminen

A2.1 Peruskieli-
taidon 
alkuvaihe

* Pystyy ymmärtä-
mään yksinkertaista 
puhetta tai seuraa-
maan keskustelua 
aiheista, jotka ovat 
hänelle välittömän 
tärkeitä.
* Pystyy ymmär-
tämään lyhyiden, 
yksinkertaisten, 
itseään kiinnosta-
vien keskustelujen 
ja viestien (ohjeet, 
kuulutukset) 
ydinsisällön sekä 
havaitsemaan 
aihepiirin vaihdokset 
tv-uutisissa.
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtämi-
nen edellyttää nor-
maalilla nopeudella 
ja selkeästi puhuttua 
yleiskielistä puhetta, 
joka usein täytyy 
lisäksi toistaa.

* Osaa kuvata 
lähipiiriään muuta-
min lyhyin lausein. 
Selviytyy yksinker-
taisista sosiaalisista 
kohtaamisista ja 
tavallisimmista 
palvelutilanteista. 
Osaa aloittaa ja 
lopettaa lyhyen 
vuoropuhelun, mutta 
kykenee harvoin 
ylläpitämään pitem-
pää keskustelua. 
* Tuottaa sujuvasti 
joitakin tuttuja jak-
soja, mutta puhees-
sa on paljon hyvin 
ilmeisiä taukoja ja 
vääriä aloituksia.
* Ääntäminen on 
ymmärrettävää, 
vaikka vieras koros-
tus on hyvin ilmeistä 
ja ääntämisvirheistä 
voi koitua satunnai-
sia ymmärtämison-
gelmia.
* Osaa helposti 
ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita (kuten 
menneen ajan 
muotoja ja konjunk-
tioita). 
* Hallitsee kaikkein 
yksinkertaisimman 
kieliopin alkeel-
lisessa vapaassa 
puheessa, mutta 
virheitä esiintyy yhä 
paljon perusraken-
teissakin. 

* Ymmärtää yksin-
kertaisia ja kaikkein 
tavanomaisinta 
sanastoa sisältäviä 
tekstejä (yksityis-
kirjeitä, pikku-
uutisia, arkisimpia 
käyttöohjeita).
* Ymmärtää tekstin  
pääajatukset ja 
joitakin yksityiskoh-
tia parin kappaleen 
pituisesta tekstistä. 
Osaa paikantaa ja 
verrata yksittäisiä 
tietoja ja pystyy 
hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn 
kontekstin avulla.
* Lyhyenkin teksti-
pätkän lukeminen ja 
ymmärtäminen on 
hidasta.

* Selviytyy kirjoit-
tamalla kaikkein 
rutiininomaisimmista 
arkitilanteista.
* Osaa kirjoittaa 
lyhyitä, yksin-
kertaisia viestejä 
(henkilökohtaiset 
kirjeet, lappuset), 
jotka liittyvät 
arkisiin tarpeisiin 
sekä yksinkertaisia, 
luettelomaisia kuva-
uksia hyvin tutuista 
aiheista (todellisista 
tai kuvitteellisista 
henkilöistä, tapah-
tumista, omista ja 
perheen suunnitel-
mista).
* Osaa käyttää pe-
rustarpeisiin liittyvää 
konkreettia sanastoa 
ja perusaikamuotoja 
sekä yksinkertaisin 
sidossanoin (ja, 
mutta) liitettyjä 
rinnasteisia lauseita. 
* Kirjoittaa kaikkein 
yksinkertaisimmat 
sanat ja rakenteet 
melko oikein, mutta 
tekee toistuvasti 
virheitä perusasi-
oissa (aikamuodot, 
taivutus) ja tuottaa 
paljon kömpelöitä 
ilmaisuja vapaassa 
tuotoksessa.
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Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen

Kirjoittaminen

A2.2 Kehittyvä 
perus-kieli-
taito

* Ymmärtää tar-
peeksi kyetäkseen 
tyydyttämään konk-
reetit tarpeensa. 
Pystyy seuraamaan 
hyvin summittaisesti 
selväpiirteisen asia-
puheen pääkohtia.
* Pystyy yleensä 
tunnistamaan ym-
pärillään käytävän 
keskustelun aiheen. 
Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja hyvin 
rajallisen joukon 
idiomeja tuttuja 
aiheita tai yleistie-
toa käsittelevässä 
tilannesidonnaisessa 
puheessa.
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtä-
minen edellyttää 
yleispuhekieltä, joka 
äännetään hitaasti 
ja selvästi. Toistoa 
tarvitaan melko 
usein.

* Osaa esittää 
pienen, luettelo-
maisen kuvauksen 
lähipiiristään ja 
sen jokapäiväisistä 
puolista. Pystyy 
osallistumaan rutii-
ninomaisiin keskus-
teluihin omista tai 
itselleen tärkeistä 
asioista.Voi tarvita 
apua keskustelussa 
ja vältellä joitakin 
aihepiirejä. 
* Puhe on välillä 
sujuvaa, mutta 
erilaiset katkokset 
ovat hyvin ilmeisiä. 
*Ääntäminen on 
ymmärrettävää, 
vaikka vieras 
korostus on ilmeistä 
ja ääntämisvirheitä 
esiintyy. 
* Osaa kohtalaisen 
hyvin tavallisen, 
jokapäiväisen 
sanaston ja jonkin 
verran idiomaattisia 
ilmaisuja. Osaa 
useita yksinkertaisia 
ja myös joitakin vaa-
tivampia rakenteita. 
* Laajemmassa 
vapaassa puheessa 
esiintyy paljon 
virheitä perusasiois-
sa (esim. verbien 
aikamuodoissa) ja 
ne voivat joskus 
haitata ymmärrettä-
vyyttä. 

* Ymmärtää 
pääasiat ja 
joitakin yksityis-
kohtia muutaman 
kappaleen pituisista 
viesteistä jonkin 
verran vaativissa 
arkisissa yhteyksissä 
(mainokset, kirjeet, 
ruokalistat, aikatau-
lut) sekä faktateks-
tejä (käyttöohjeet, 
pikku-uutiset).
* Pystyy hank-
kimaan helposti 
ennakoitavaa 
uutta tietoa tutuista 
aiheista selkeästi 
jäsennellystä muu-
taman kappaleen 
pituisesta tekstistä. 
Osaa päätellä 
tuntemattomien 
sanojen merkityksiä 
niiden kieliasusta ja 
kontekstista.
* Tarvitsee usein 
uudelleen lukemista 
ja apuvälineitä 
tekstikappaleen 
ymmärtämiseksi. 

* Selviytyy kirjoitta-
malla tavanomaisis-
sa arkitilanteissa.
* Osaa kirjoittaa 
hyvin lyhyen, 
yksinkertaisen kuva-
uksen tapahtumista, 
menneistä toimista 
ja henkilökohtaisista 
kokemuksista tai 
elinympäristönsä ar-
kipäiväisistä puolista 
(lyhyet kirjeet, muis-
tilaput, hakemukset, 
puhelinviestit). 
* Osaa arkisen 
perussanaston, 
rakenteet ja tavalli-
simmat sidoskeinot. 
* Kirjoittaa 
yksinkertaiset sanat 
ja rakenteet oikein, 
mutta tekee virheitä 
harvinaisemmissa 
rakenteissa ja 
muodoissa ja 
tuottaa kömpelöitä 
ilmaisuja.
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Liite 3.

Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten  
arviointi: asiantuntijat

Nimi Organisaa-
tio

Asiantunti-
jaryhmä

Tehtävän-
laatija

Kommen-
toija/
kielentar-
kistaja

Taitotaso-
jen asettaja

Sensori

Anckar 
Joanna, FT

Åbo Akademi ranska ranska englanti, 
ruotsi, 
ranska

ranska

Biese Sonja, 
timlärare i 
huvudtjänst

Gymnasiet 
Lärkan, 
Helsinki

venäjä

Hakkarainen 
Merjo, lehtori

Muuramen 
lukio

englanti englanti englanti englanti

Hakola Outi, 
tohtorikoulu-
tettava

Helsingin 
yliopisto

englanti, 
ruotsi

Halvari Anu, 
opetusneuvos

Opetus-
hallitus

englanti, 
ruotsi

Heimonen 
Emilia, kiel-
tenopettaja

Ahveniston 
koulu, Hä-
meenlinna

englanti

Heiskanen 
Pirjo, lehtori

Pukinmäen 
peruskoulu, 
Helsinki

saksa saksa

Hernigle 
Leena, lehtori

Olarin lukio englanti, 
ruotsi

Hietikko 
Elina, lehtori

Jalkarannan 
koulu, Lahti

saksa saksa

Hildén Raili, 
projektipääl-
likkö

Opetus-
hallitus

ruotsi ruotsi venäjä ruotsi
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Holttinen Tuu-
li, harjoittelija

Opetus-
hallitus

ranska ranska, 
englanti

Huhta Ari, 
professori

Jyväskylän 
yliopisto

puheenjoh-
taja

englanti, 
ruotsi

Huhtanen 
Mari, tutki-
mussihteeri

Opetushal-
litus

menetelmä-
asiantuntija

Hyvärinen 
Irma, profes-
sori

Helsingin 
yliopisto

saksa saksa

Härmälä 
Marita, 
erikoissuun-
nittelija

Opetus-
hallitus

ranska ranska englanti, 
ruotsi, 
ranska

ranska

Kaleva Kaisa, 
harjoittelija

Opetushal-
litus

saksa, 
englanti

Kalmbach 
Aija, lehtori

Jyväskylän 
normaali-
koulu

tehtävien 
kommentoin-
ti (ranska)

ranska

Kalmbach 
Jean-Michel, 
yliopistoleh-
tori

Jyväskylän 
yliopisto

kielentarkis-
taja (ranska)

Katila Laura, 
lehtori

Saarnilaak-
son koulu, 
Espoo

ranska ranska ranska

Kohvakka 
Liisa, lehtori

Juankosken 
peruskoulu

tehtävien 
kommentoin-
ti (venäjä)

Koskela Tuija, 
tutkimus-
sihteeri 
(31.7.2012 
saakka)

Opetus-
hallitus

sihteeri

Lahti Laura, 
tohtorikoulu-
tettava

Helsingin 
yliopisto

saksa saksa
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Lassas 
Hillevi, lektor 
i engelska

Kungsvägens 
skola, Sibbo

englanti

Laukkarinen 
Joni, harjoit-
telija

Opetus-
hallitus

englanti, 
ruotsi

Leblay Tarja, 
opetusneuvos

Opetus-
hallitus

ranska

Lehmusto 
Minna, lehtori

Salpausselän 
koulu, Lahti

saksa saksa

Lempiäinen 
Anne, 
englannin ja 
venäjän kie-
len opettaja

Luonnon-
tiedelukio, 
Helsinki

venäjä

Malmberg 
Maija, harjoit-
telija

Opetus-
hallitus

venäjä

Molin-Karakoc 
Linda, lehtori

Mattlidens 
skola och 
gymnasium

tehtävien 
ruotsinnos 
(venäjä)

Mustaparta 
Anna-Kaisa, 
opetusneuvos

Opetus-
hallitus

venäjä venäjä

Peltonen 
Titta, harjoit-
telija

Opetus-
hallitus

ruotsi ruotsi

Pirttisaari 
Pasi, tutkija

Helsingin 
yliopisto

saksa

Pohjala Kale-
vi, opetusneu-
vos, emeritus

- englanti, 
ruotsi

englanti

Pollari Pirjo, 
lehtori

Jyväskylän 
normaali-
koulu

tehtävien 
kommentoin-
ti (englanti)
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Puukko Mika, 
tutkimus-
sihteeri 
(1.8.2012 
lähtien)

Opetus-
hallitus

sihteeri englanti

Rautopuro 
Juhani, 
erikoistutkija

Opetus-
hallitus

menetelmä-
asiantuntija

Ruohotie-
Lyhty Maria, 
yliopistonleh-
tori

Jyväskylän 
yliopisto

ranska

Salo Olli-
Pekka, lehtori

Jyväskylän 
normaali-
koulu

ruotsi englanti, 
ruotsi

ruotsi

Seinä Terhi, 
opetusneuvos

Opetus-
hallitus

ruotsi

Sihvonen 
Päivi, yliopis-
tolehtori

Helsingin 
yliopisto

ranska

Silverström 
Chris, erikois-
suunnittelija

Opetus-
hallitus

ruotsi tehtävä-
sarjojen ja 
kyselyjen 
ruotsinnos

Ståhlberg 
Perttu, lehtori

Olarin lukio, 
Espoo

saksa saksa

Takala Sauli, 
tutkimus-
professori, 
emeritus

- englanti, 
ruotsi

Tschirpke   
Sanne, lehtori

Helsingin 
yliopisto

kielentarkis-
taja

Tuokko Tuula, 
lehtori

Pappilansal-
men koulu, 
Hamina

tehtävien 
kommentoin-
ti (venäjä)

Tyrylä-Jussila 
Katja, lehtori 

Hämeenlin-
nan lyseon 
koulu

saksa saksa



327

Ullakonoja 
Riikka, 
erikoistutkija

Jyväskylän 
yliopisto

venäjä venäjä

Vaahtera 
Jouni, yliopis-
tonlehtori

Helsingin 
yliopisto

kielentarkis-
taja

venäjä

Vesalainen 
Marjo, 
pedagoginen 
yliopistonleh-
tori

Helsingin 
yliopisto

saksa

Vilenius-
Suhanto Heli, 
lehtori

Helsingin 
yliopiston 
Viikin nor-
maalikoulu

tehtävien 
kommentoin-
ti (saksa)

saksa saksa

Väisänen 
Tuula, rehtori

Helsingin 
suomalais-
venäläinen 
koulu

venäjä venäjä

Wahlroos 
Sanna, 
ruotsin kielen 
opettaja

Helsingin 
yliopiston 
Viikin nor-
maalikoulu

ruotsi ruotsi

Wikström 
Harriet, kie-
lenkääntäjä

Opetus-
hallitus

kyselylo-
makkeiden 
ja ohjeiden 
ruotsinnos

Yanchukovich 
Mari, lehtori

Itä-Suomen 
suomalais-
venäläinen 
koulu

venäjä venäjä venäjä
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Liite 4.

Kuullun ja luetun ymmärtämistehtävien ratkaisu-
osuudet, korrelaatiot ja taitotasot osioittain

A-ranska

Luetun ymmärtämistehtävät

Monivalintatehtävät Ratkaisuprosentti Osion kokonais-
korrelaatio

Taitotaso
(Bookmark)

LMV1 51,52 0,276 A2.2

LMV2 77,32 0,431 A2.1

LMV3 86,41 0,349 A1.3

LMV4 84,07 0,434 A1.3

LMV5 47,80 0,219 B1.1

LMV6 94,13 0,283 A1.3 

LMV7 31,77 0,027 *

LMV8 86,31 0,357 A1.3

LMV9 73,51 0,347 A2.1

LMV10 65,10 0,311 A2.2

LMV11 43,99 0,210 B1.1

LMV12 53,67 0,360 A2.2

Avotehtävät

AVOL13 53,03 0,557 A2.2 (2p)
B1.1 (1p)

AVOL14 57,72 0,509 A1.3 (1p)
B1.1 (2p)

AVOL15 63,54 0,428 A2.2 

AVOL16 45,36 0,331 B1.1

AVOL17 88,27 0,399 A1.3 

AVOL18 57,48 0,353 A2.2 
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AVOL19 66,37 0,393 A2.2 

AVOL20 74,19 0,401 A2.1 

AVOL21 69,60 0,353 A2.1 

AVOL22 57,38 0,417 A2.1 (1p)
B1.1 (2p)

AVOL23 82,06 0,434 A1.3 (1p)
A2.1 (2p)

AVOL24 70,19 0,403 A1.3 (1p)
A2.2 (2p)

* osio poistettu

Kuullun ymmärtämistehtävät

Monivalintatehtävät Ratkaisuprosentti Osion kokonais-
korrelaatio

Taitotaso 
(Bookmark)

KMV1 91,01 0,266 A1.2

KMV2 96,19 0,297 A1.2

KMV3 68,82 0,433 A2.1

KMV4 45,75 0,124 *

KMV5 55,43 0,313 A2.2

KMV6 71,36 0,287 A2.1

KMV7 13,00 0,251 B1.1

KMV8 64,61 0,243 A1.3

KMV9 78,49 0,160 *

KMV10 66,57 0,406 A2.1

KMV11 80,94 0,352 A1.3

KMV12 45,94 0,326 A2.2

Avotehtävät

AVOK13 52,10 0,427 A2.2 (1p)

AVOK14 36,27 0,394 A2.2 (1p)
B1.1 (2p)

AVOK15 45,45 0,362 A2.2 (1p)

AVOK16 30,40 0,400 A2.2 (1p)
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AVOK17 24,93 0,420 A2.2 (1p)

AVOK18 37,05 0,486 A2.2 (1p)

AVOK19 61,49 0,399 A2.1 (1p)

AVOK20 75,56 0,329 A1.3 (1p)

AVOK21 51,52 0,454 A2.2 (1p)

AVOK22 39,98 0,405 A2.2 (1p)

AVOK23 82,65 0,317 A1.2 (1p +2p)

AVOK24 23,26 0,449 A2.2 (1p)
B1.1 (2p)

* osiot poistettu

B-ranska

Luetun ymmärtämistehtävät

Monivalintatehtävät Ratkaisuprosentti Osion kokonais-
korrelaatio

Taitotaso 
(Bookmark)

LMV 1 34,63 0,243 A2.1

LMV2 50,66 0,345 A2.1

LMV3 53,14 0,223 A2.1

LMV4 48,84 0,082 *

LMV5 38,51 0,274 A2.1

LMV6 93,72 0,302 A1.2

LMV7 87,93 0,258 A1.2

LMV8 69,34 0,257 A1.3

LMV9 66,28 0,323 A1.3

LMV10 78,35 0,284 A1.3

LMV11 78,43 0,185 *

LMV12 75,12 0,286 A1.3

Avotehtävät

AVOL13 80,50 0,318 A1.2

AVOL14 24,79 0,442 A2.1 (1 p.)
A2.2 (2 p.)
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AVOL15 25,04 0,376 A2.1 (1 p.)
A2.2 (2 p.)

AVOL16 33,88 0,477 A2.1 (1 p.)
A2.1 (2 p.)

AVOL17 68,26 0,461 A1.2 (1 p.)
A2.1 (2 p.)

AVOL18 27,93 0,386 A2.1

AVOL19 16,53 0,421 A2.2 (1 p + 2 p.)

AVOL20 41,40 0,463 A1.3 (1 p.)
A2.2 (2 p.)

AVOL21 44,79 0,373 A2.1

AVOL22 71,98 0,334 A1.2 (1 p.)
A2.1 (2 p.)

AVOL23 60,70 0,282 A2.2 (1 p.)
A1.2 (2 p.)

AVOL24 78,10 0,398 A1.3

AVOL25 34,71 0,381 A2.1 (1 p.)
A2.2 (2 p.)

* osiot poistettu
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Kuullun ymmärtämistehtävät

Monivalintatehtävät Ratkaisuprosentti Osion kokonais-
korrelaatio

KMV1 74,63 0,250 A1.2

KMV2 85,12 0,298 A1.2

KMV3 87,02 0,289 A1.2

KMV4 40,50 0,195 A2.1

KMV5 32,15 0,018 *

KMV6 48,10 -0,064 *

KMV7 37,77 0,070 *

KMV8 77,44 0,303 A1.2

KMV9 85,45 0,415 A1.2

KMV10 52,56 0,341 A1.3

KMV11 46,86 0,197 A1.3

KMV12 66,12 0,219 A1.2

KMV13 34,38 0,309 A2.1

KMV14 56,94 0,348 A1.3

Avotehtävät

AVOK15 64,01 0,457 A1.2 (1p.)
A1.3 (2 p.)

AVOK16 38,93 0,386 A2.1

AVOK17 46,65 0,402 A1.2 (1 p.)
A2.1 (2 p.)

AVOK18 32,31 0,365 A2.1

AVOK19 31,82 0,180 A1.3 (1 p.)
A2.2 (2 p.)

AVOK20 45,95 0,378 A1.2 (1 p.)
A2.2 (2 p.)

AVOK21 25,87 0,390 A2.1

AVOK22 11,07 0,224 A2.2

AVOK23 44,55 0,202 A2.1

AVOK24 36,03 0,207 A2.1

* osiot poistettu
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